
 

  
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE 
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG), 

PARA O ANO DE 2019 (QOS/2019)  
 

QOS/2019 – ANÁTOMO-PATOLOGIA 
(Edital DRH/CRS nº 09/2018, de 06 de setembro de 2018). 

 

Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Ética Médica e 
Conhecimentos Específicos. 

 
 
NOME: ______________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________ Nº IDENTIDADE: ____________________ 
 
LOCAL DE PROVA: _____________________________________SALA: _________ 

 
                                                                                                            DATA: 10/02/2019 
      
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta).  
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização da prova. 
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 
candidato.  

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento 
e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares 
e o porte de arma de fogo. 

10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, 
somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização 
da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por 
fiscal do processo seletivo. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e 
caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

 

                  

 
  DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  
 
 

Leia, atentamente, os textos I e II e, em seguida, responda as questões propostas. 
 

TEXTO I 

A regreção da redassão 
 

Carlos Eduardo Novaes 
 

 Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 
surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever. 
 - Mas, minha senhora, - desculpei-me -, eu não sou professor. 
 - Eu sei. Por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito. 
 - A culpa não é deles. A falha é do ensino. 
 - Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve 
muito bem. 
 - Obrigado - agradeci -, mas não acredite muito nisso. Não coloco vírgulas e 
nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor. 
 - Não faz mal – insistiu -, o senhor vem e traz um revisor. 
 - Não dá, minha senhora – tornei a me desculpar -, eu não tenho o menor jeito 
com crianças. 
 - E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos. 
 Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: “Você não 
deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever”. No dia seguinte, ouvi de 
outro educador: “O estudante brasileiro não sabe escrever”. Depois li no jornal as 
declarações de um diretor de faculdade: “O estudante brasileiro escreve muito mal”. 
Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos disseram: “acredite, o 
estudante brasileiro não sabe escrever”. Passei a observar e notei que já não se 
escreve mais como antigamente. Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em portas 
de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, 
geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade 
que não tenho visto nem árvore. 
 - Quer dizer – disse a um amigo enquanto íamos pela rua – que o estudante 
brasileiro não sabe escrever? Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a 
concorrência e me garante o emprego por mais dez anos. 
 - Engano seu – disse ele. – A continuar assim, dentro de cinco anos você terá 
que mudar de profissão. 
 - Por quê? – espantei-me. – Quanto menos gente sabendo escrever, mais 
chance eu tenho de sobreviver. 
 - E você sabe por que essa geração não sabe escrever? 
 - Sei lá – dei com os ombros –, vai ver que é porque não pega direito no lápis. 
 - Não senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E 
quando perder completamente, você vai escrever para quem?  
 Taí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente  pensei quais 
as utilidades que teria um jornal no futuro: embrulhar carne? Então vou trabalhar em 
açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do 
Maracanã, para forrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de 
estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às 
pessoas, assim como quem oferece um bilhete de loteria: 
 - Por favor amigo, leia – disse, puxando um cidadão pelo paletó. 
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 - Não, obrigado. Não estou interessado. Nos últimos cinco anos a única coisa  
que leio é a bula de remédio. 
 - E a senhorita não quer ler? - perguntei, acompanhando os passos de uma 
universitária. – A senhorita vai gostar. É um texto muito curioso. 
 - O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o 
texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador. 
 - E o senhor, não está interessado nuns textos? 
 - É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro? 
 - E o senhor, vai? Leva três e paga um. 
 - Deixa eu ver o tamanho – pediu ele. 
 Assustou-se com o tamanho do texto: 
 - O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que sou vagabundo? Que tenho 
tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas? 
 
NOVAES, Carlos Eduardo. In: A cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. 
Para gostar de ler, vol. 15. 
 
 
 

TEXTO II 
 
O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica “A menina que falava 
em internetês, escrito por Rosana Hermann. Na crônica, Wanda, uma mãe que 
gostava de acreditar-se moderna, compra um computador e, navegando, pela internet, 
inicia uma conversa “on-line” com a filha adolescente. Quase ao final do diálogo, mãe e 
filha escrevem: 
 
“[...] 
 _ Antes de ir para casa eu vou passar no supermercado. O que você quer que 
compre para... para... para vc? É assim que se diz em internetês.  
 _ refri e bisc8 
 _ Refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? 
Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima, e você 
escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem 
usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexo e ainda por cima 
usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia! 
  “_ xau mãe, c ta xata.”  
  _  Maria Eugênia! Chata é com ch. 
  _ 
  _  Maria Eugênia? 
  _                              
  _  Desligou. [...]’’ 
 
HERMANN, Rosana. Lições de Gramática para que gosta de literatura. São Paulo: Panda Books, 2007. 
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1ª QUESTÃO – Os textos I e II se aproximam uma vez que abordam a questão da 
deficiência do registro escrito da Língua Portuguesa pelos jovens. A frase do texto I, “A 
regreção da redassão”, que confirma essa ideia é: 
 
A. (    ) “[...] Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.” 
B. (    ) “O estudante brasileiro não sabe escrever.” 
C. (    ) “[...] Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?”  
D. (    ) “[...] A falha é do ensino.” 

 
2ª QUESTÃO – Observe o título do texto I “A regreção da redassão”. O autor troca as 
últimas sílabas das palavras com a intenção de: 
 
A. (    ) Desmistificar as convenções ortográficas, comprovando que regras e normas 

são apropriadas e usadas apenas pelos detentores do saber. 
B. (    ) Instaurar o humor e antecipar a crítica à má qualidade do ensino no país. 
C. (    ) Propor, já no título, o início da reflexão relacionada aos fatores determinantes 

da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita.  
D. (    ) Levar o leitor a refletir sobre a materialidade da língua, evidenciando que 

inadequações ortográficas não comprometem o sentido e a comunicação. 
 
 
3ª QUESTÃO – Em relação ao texto II, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Há erros ortográficos na fala da filha adolescente. 
B. (    ) Há somente transgressões da norma culta na fala da filha adolescente. 
C. (    ) Não há erros ortográficos porque se trata de internetês. 
D. (    ) Não há possibilidade de comunicação entre a mãe e a filha. 

 

 
4ª QUESTÃO – Em relação ao texto I, crônica “A regreção da redassão”, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I- O cronista-narrador aponta, a princípio, o ensino como provável causa da 

deficiência dos alunos com relação à escrita. 
II- O narrador observador não se impressiona com o fato de várias pessoas afirmarem 

que o estudante brasileiro não sabe escrever. 
III- O autor-narrador é levado a refletir sobre os fatos determinantes da dificuldade de 

representação do pensamento por meio da escrita por parte dos jovens. 
IV- O narrador personagem revela, ludicamente, o temor de que, em nome da 

sobrevivência, tenha ele mesmo, como escritor, de comercializar o seu produto. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A. (    ) I, II e III, apenas. 
B. (    ) I, II e IV, apenas. 
C. (    ) I, III e IV, apenas. 
D. (    ) III e IV, apenas. 
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GRAMÁTICA 
 
 

5ª QUESTÃO – O efeito de humor, no trecho transcrito do texto II, foi provocado, 
sobretudo pelo diálogo entre mãe e filha usando, testando um canal, um suporte de 
comunicação, fato característico da função: 
 
A. (    ) Referencial. 
B. (    ) Metalinguística. 
C. (    ) Fática. 
D. (    ) Conativa. 

 
 

6ª QUESTÃO – Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções 

abaixo, marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as 

normas do Novo Acordo Ortográfico em vigor, desde 29/09/2008. 

 

A. (    ) Taboada, lampeão, candeiro, abençôo. 

B. (    ) Assembléia, farneis, eximio, alcaloidico. 

C. (    ) Mingua, microondas, auto-aprendizagem, co-educação.  

D. (    ) Irmãmente, aracnoide, retoucar, microrradiografia. 

 

7ª QUESTÃO – Marque a opção cuja frase ou trecho de frase apresenta locução 
prepositiva: 
 
A. (    ) “O senhor escreve muito bem.” 
B. (    ) “Impressionado, saí à procura de outros educadores.” 
C. (    ) “[...] ninguém escreve em portas de banheiros [...]”. 
D. (    ) “[...] vai ver que é porque não pega direito no lápis.” 
 
 
8ª QUESTÃO – Marque a alternativa em que a figura de linguagem está, 
CORRETAMENTE, identificada, nas frases transcritas do texto I. 
 
A. (    ) “Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 

surpreso.” (Metáfora). 
B. (    ) “Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos.” (Prosopopeia). 
C. (    ) “Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em porta de banheiros, em muros, 

em paredes.” (Catacrese). 
D. (    ) “A culpa não é deles. A falha é do ensino.” (Metonímia). 
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9ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto abaixo, tirinha de Grump – Orlandeli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump. Acesso em 30/09/2018. 

 
Analise as frases da fala do tio, transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. 
Em seguida, responda à questão proposta. 
 

             “Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da 
gente, que já usa as antigas regras faz tempo.” 

 
Considerando o contexto de comunicação, os interlocutores e o sujeito simples 
“molecada”, explícito na primeira oração, a adequação das frases, obedecendo às 
normas de concordância verbal, seria: 
 
A. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
B. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
C. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que usamos as antigas regras fazem tempo. 
D. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usam as antigas regras faz tempo. 
 
 

http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump
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DIREITOS HUMANOS 
 
10ª QUESTÃO – A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da 
Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. 
Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 acerca da educação, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa. 

B. (    ) As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e devem ocorrer fora 

do horário normal nas escolas públicas de ensino fundamental. 

C. (    ) O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

D. (    ) A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino. 

 
 
11ª QUESTÃO – Com base na Lei nº 13.104/15, que altera o art. 121 do Código Penal 
e Lei de Crimes Hediondos para prever o feminicídio como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos,  marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) O feminicídio é o homicídio contra mulher por razões de condição do sexo 

feminino. 
B. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve violência doméstica e familiar. 
C. (    ) A pena deve ser aumentada caso o crime tenha ocorrido na presença de 

descendente ou de ascendente do autor. 
D. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
 
 
12ª QUESTÃO – Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei nº 9.455/97, a qual dispõe sobre os crimes de 
tortura, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, por eles respondendo os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.  

B. (    ) É suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger alguém com 
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental. 

C. (    ) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante. 

D. (    ) A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da 
pena aplicada. 
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13ª QUESTÃO – Considerando as disposições contidas exclusivamente na Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – Decreto n. 
678/1992), analise as proposições abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 
I. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido 

condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário, exceto os 

criminosos reincidentes.  

II. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade, exceto aqueles considerados criminosos reincidentes, em virtude de sua 

não adesão ao contrato social. 

III. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de 

conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, 

exceto os não cristãos, em virtude de professarem religião não aceita.   

IV. A lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, exceto a 

propaganda a favor da guerra quando necessária ao fortalecimento do sentimento 

nacionalista.  

 
A. (    ) Apenas duas alternativas estão incorretas. 

B. (    ) Apenas a alternativa IV está correta. 

C. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

D. (    ) Nenhuma alternativa está correta. 

 
 

ÉTICA MÉDICA 
 

 
14ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1658/2002, que normatiza a 
emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  
 
A. (    ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo direito inalienável 

do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, 
exceto em casos excepcionais em atendimentos de urgência e emergência.  

B. (    ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 
prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira 
que possa atender às pesquisas de informações dos diretores hospitalares e 
dos promotores e juízes que necessitarem consultar. 

C. (    ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado 
ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do 
próprio paciente ou solicitação de seu empregador. 

D. (    ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os 
seguintes procedimentos: I. especificar o tempo concedido de dispensa à 
atividade, necessário para a recuperação do paciente; II. estabelecer o 
diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente; III. registrar os 
dados de maneira legível e IV identificar-se como emissor, mediante 
assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional de 
Medicina. 
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15ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1605/2000, que trata que o 
médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário 
ou ficha médica, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está 

autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal. 

B. (    ) Em sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário 

médico à autoridade competente, sem que haja a necessidade da matéria ser 

mantida em segredo de justiça. 

C. (    ) Nos casos do artigo 269 do Código Penal (deixar de notificar à autoridade 

pública doença cuja notificação é compulsória), onde a comunicação de 

doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a 

comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do 

prontuário médico do paciente. 

D. (    ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o 

conteúdo do prontuário ou ficha médica. 

 
16ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo IV, que trata de Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou 

favorecer crime. 
B. (    ) É vedado ao médico obter o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecimento sobre o procedimento, salvo em 
caso de situações eletivas e programadas.   

C. (    ) É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena 
de morte. 

D. (    ) É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em 
qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria 
vontade. 

 
 
17ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo XIII, que trata de publicidade médica, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer 

que seja sua natureza, mesmo que não esteja valendo-se de sua profissão. 
B. (    ) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o 

seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.  
C. (    ) É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas 

ou ilustrações que na realidade não o sejam.  
D. (    ) É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma 

sensacionalista, promocional ou que tenha caráter exclusivamente de 
esclarecimento e educação da sociedade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
18ª QUESTÃO - Sobre o Carcinoma de Células Escamosas (CCE) da cavidade oral é 
CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) Pacientes com CCE de orofaringe positivos para HPV têm sobrevida em 

longo prazo maior que pacientes que são HPV negativos. 

B. (    ) 20% dos pacientes portadores de CCE orofaringe, especialmente os das 

tonsilas, base de língua e faringe, apresentam HPV oncogênico, 

especialmente HPV 16. 

C. (    ) O surgimento de vários focos de CCE primário na orofaringe explica-se pelo 

fenômeno da “cancerização de campo”, entretanto a sobrevida dos pacientes 

não é afetada por esse fenômeno. 

D. (    ) O carcinoma verrucoso (tumor de Ackerman) é uma variante do carcinoma 

escamocelular bem diferenciado. Dentro da cavidade oral, os locais mais 

comuns são a mucosa bucal e a gengiva inferior.  A maioria dos pacientes é 

idosa e do sexo masculino, não havendo conexão íntima com o uso do 

tabaco. 

 
 
19ª QUESTÃO - Sobre cistos e tumores da mandíbula e maxila é CORRETO afirmar 
que:  
 
A. (    ) O tumor odontogênico ceratocístico apresenta comportamento indolente, 

com baixo índice de recorrência.  São revestidos por epitélio estratificado 

escamoso com camada basal proeminente e superfície ondulada. 

B. (    ) O tumor odontogênico adenomatoide apresenta ao exame microscópico 

numerosas estruturas ductais delimitadas, muitas vezes justapostas, 

formadas por células cuboides ou colunares, material hialino homogêneo e 

depósitos calcificados. 

C. (    ) Os subtipos morfológicos mais comuns de ameloblastoma são o folicular e o 

plexiforme, onde se observa, além das células epiteliais colunares 

circundando porção central frouxa de células que lembram retículo estrelado, 

formação de dentina ou esmalte. 

D. (    ) O cisto dentígero é definido como um cisto que se origina ao redor da coroa 
de um dente não irrompido, frequentemente o terceiro molar, possivelmente 
por acúmulo de fluido entre o dente em desenvolvimento e o folículo 
dentário, e é formado por células escamosas com proeminente paliçada 
basal e grandes massas de células "fantasmas" queratinizadas. 

. 
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20ª QUESTÃO - Em relação aos tumores tireoidianos é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) A variante folicular encapsulada do carcinoma papilífero tem prognóstico 

geralmente favorável e exibe características biológicas e moleculares distintas 

das do carcinoma papilífero convencional. 

B. (    ) Em casos de carcinoma folicular tireoidiano, a presença de êmbolos 

carcinomatosos em vasos intratumorais, intracapsulares e externos à capsula 

tumoral, têm grande significância prognóstica. 

C. (    ) A descrição de uma neoplasia tireoidiana formada por células poligonais com 

citoplasma anfofílico e granuloso, com aspecto plasmocitoide, podendo formar 

ninhos, trabéculas ou estruturas tubulares, é consistente com o diagnóstico de 

carcinoma insular. 

D. (    ) O diagnóstico diferencial morfológico entre adenomas e carcinomas 

foliculares se dá pela presença de invasão capsular e/ou vascular nos últimos.  

Deve-se concluir como invasão da cápsula tumoral quando a área em 

questão parece fissurada, contém focos de hemorragia recente ou antiga e 

exibe alterações reparadoras estromais, mesmo com histórico de punção por 

agulha fina prévia.  

 
 

21ª QUESTÃO - Em relação às neoplasias hepatocelulares é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) O carcinoma hepatocelular convencional bem diferenciado caracteriza-se por 

proliferação de células semelhantes a hepatócitos normais, porém dispostos 

em trabéculas espessas. A espessura da trabécula é de grande significado 

diagnóstico para caracterização da malignidade, já que, quanto maior a 

espessura da trabécula, maior a probabilidade da lesão ser maligna. 

B. (    ) Os adenomas hepatocelulares associados à mutação do gene da B-catenina 

não apresentam displasia citológica ou arquitetural, e não possuem risco de 

transformação maligna. 

C. (    ) Adenomas hepatocelulares inflamatórios possuem risco pequeno, mas 

definido, de transformação maligna e estão associados à doença hepática 

gordurosa ligada ao alcoolismo. 

D. (    ) Os adenomas hepatocelulares inflamatórios possuem morfologia 

microscópica distinta dos demais adenomas, notando-se hepatócitos 

eosinofílicos ricos em mitocôndria, necrose, presença de lamelas de feixes de 

colágeno, infiltrado inflamatório mononuclear, vasos com obliteração da luz e 

espessamento da parede, além de reação ductular. 
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22ª QUESTÃO - Em relação às hepatites virais é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) São características microscópicas da hepatite crônica o infiltrado mononuclear 

portal, necrose de hepatócitos, hepatite de interface, fibrose e reação 

ductular, dilatação e congestão de sinusoides, predominantemente na área 

centrolobular, com atrofia importante dos hepatócitos, que em casos graves 

podem desaparecer. 

B. (    ) A hepatite autoimune compartilha padrões de lesão com as hepatites virais. O 

tempo de progressão histológica é semelhante, havendo uma fase precoce de 

destruição grave do parênquima, seguida anos após pela formação de 

cicatrizes fibróticas.  

C. (    ) A hepatite viral aguda caracteriza-se pela presença do infiltrado inflamatório e 

pelo aspecto heterogêneo das células parenquimatosas, provocado pela 

necrose focal, apoptose e balonização (tumefação) dos hepatócitos, 

causando uma perda na organização regular das trabéculas, uma 

característica diagnóstica útil. 

D. (    ) São características de esteato-hepatite alcoólica a tumefação (balonização) 

de hepatócitos, necrose confluente, multinucleação de hepatócitos, 

corpúsculos de Mallory-Denk, infiltrado leucocitário predominantemente 

linfocítico e fibrose portal.  

 

 
23ª QUESTÃO - Sobre as neoplasias pancreáticas é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) As neoplasias císticas mucinosas do pâncreas predominam em homens, 

podem ser precursoras de carcinomas invasivos, apresentam cavidades 

císticas maiores do que as cavidades das neoplasias serosas, são revestidas 

por epitélio colunar mucoprodutor e apresentam um estroma hialinizado. 

B. (    ) As neoplasias intraductais papilares mucinosas (NIPM) comprometem 

principalmente pequenos ductos do pâncreas, são multifocais em até 

aproximadamente 50 % dos casos, ocorrem mais em mulheres e envolvem a 

cauda mais do que a cabeça pancreática. 

C. (    ) A neoplasia sólida pseudopapilar do pâncreas é uma neoplasia maligna que 

ocorre mais comumente em mulheres jovens.  O estudo microscópico mostra 

uma neoplasia hipocelular com ácinos, trabéculas e pseudopapilas cobertas 

por várias camadas de células epiteliais que apresentam núcleos polimórficos 

e septos fibrovasculares colagenizados. 

D. (    ) Acredita–se que a neoplasia intraepitelial pancreática (NIpan) seja precursora 

do carcinoma invasivo e uma das diferenças para a neoplasia intraductal 

mucinosa (NIPM) se relaciona ao calibre do ducto envolvido. 
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24ª QUESTÃO - Sobre as neoplasias pancreáticas é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) O adenocarcinoma ductal do pâncreas, sem outra especificação, bem 

diferenciado, pode ser de diagnóstico microscópico muito difícil, apresentando 

usualmente concordância entre o grau de atipia citológica e arquitetural, 

ambos de baixo grau.   

B. (    ) Pancreatoblastoma é a forma mais comum de neoplasia pancreática na 
infância, mas também pode ocorrer em adultos. Microscopicamente, são 
tumores muito celulares, compostos de células epiteliais uniformes dispostas 
em mantos e ninhos sólidos, misturados com estruturas acinares bem 
formadas e estruturas ductulares ocasionais dilatadas. Corpúsculos 
escamóides são um achado constante e característico. 

C. (    ) O modelo de progressão genético do carcinoma ductal do pâncreas inclui 

progressão do epitélio histologicamente normal para neoplasia intraepitelial 

pancreática de baixo grau, alto grau, até carcinoma invasor. As anomalias 

moleculares são classificadas como precoces (mutação do DPC4/SMAD4 e 

TP53), intermediárias (perda do p16/CDKN2A) e tardias (mutação KRAS e 

encurtamento da telomerase). 

D. (    ) Microscopicamente há diferença significativa entre os adenocarcinomas 

ductais da cabeça e cauda do pâncreas, sendo os da cabeça pancreática, em 

sua maioria, moderadamente ou pouco diferenciados. 

 
 

25ª QUESTÃO - Sobre a patologia mamária é CORRETO afirmar que:  

 

A. (    )     A hiperplasia ductal atípica da mama é uma lesão com aspecto arquitetural e 

citológico com características semelhantes ou mesmo indistinguíveis do 

carcinoma ductal “in situ” de baixo grau, mostrando envolvimento de toda a 

unidade ducto – lobular terminal. Confere um risco relativo de 8 a 10 vezes 

de desenvolvimento de neoplasia invasora.  

B. (    )     A atipia epitelial plana é uma proliferação clonal caracterizada pela 

substituição das células epiteliais maduras por uma camada única ou 

estratificada de células planas fortemente atípicas, acompanhada de 

distensão das unidades ducto–lobulares terminais afetadas. 

C. (    ) A adenose esclerosante tem alta probabilidade de ser diagnosticada 

erroneamente como carcinoma. Microscopicamente é mais celular na porção 

central do que periférica. Túbulos proliferados e alongados são revestidos 

por dois tipos de células. O componente mioepitelial predomina em algumas 

lesões e pode até adquirir características "mióides". Formações 

trabeculares, pleomorfismo e necrose estão ausentes. O estroma é denso e 

pode mostrar focos de elastose. 

D. (    )      A lesão esclerosante radial tem um formato irreguar e pode simular um 

carcinoma invasivo na mamografia, macroscopia e histologia. 

Microscopicamente, a lesão consiste em um ninho central de pequenos 

túbulos exibindo epitélio com hiperplasia atípica com focos de necrose e 

formação de cistos, entremeando estroma fibroso denso e celular.   
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26ª QUESTÃO - Sobre patologia das vias biliares é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) A obstrução das vias biliares extra-hepáticas é caracterizada na maioria das 

vezes, entre outras coisas, por acúmulo de pigmento biliar nas células 

parenquimatosas, degeneração plumosa de hepatócitos e infiltrado 

inflamatório linfocítico portal predominante. Ductos biliares intra-hepáticos são 

poupados. 

B. (    ) Na sepse podemos observar, na interface entre o parênquima e os tratos 

portais, ductos biliares dilatados contendo tampões biliares, achatamento ou 

descamação das células que revestem esses ductos e infiltração por 

polimorfonucleares. Essas alterações têm importância prognóstica e podem 

preceder o desenvolvimento do choque. 

C. (    ) A marca registrada histológica de colangite esclerosante é o influxo de 

neutrófilos periductulares, diretamente para o epitélio e a luz de pequenos 

ductos biliares, granulomas e uma taxa de ducto biliar por trato portal menor 

do que 0,5. 

D. (    ) Na cirrose biliar primária a distribuição da agressão inflamatória para um dado 

ducto biliar é igual em toda a sua extensão. Outro aspecto de cirrose biliar 

primária é a assim chamada “lesão florida de ducto biliar”, que é caracterizada 

por hiperplasia reativa dos ductos biliares. 

 

 

27ª QUESTÃO - Segundo o Manual de Padronização de Laudos da SBP, em relação 

ao carcinoma ductal “in situ” (CDIS) da mama é CORRETO afirmar que:  

 

A. (    ) Se a amostra for realizada em cortes sequenciais (seriados) e todo o 

espécime for emblocado, a extensão do CDIS pode ser calculada usando um 

diagrama do espécime, a espessura das fatias de tecido e a localização do 

tumor nos blocos envolvidos. Esse método não é indicado em casos que já 

tenham diagnostico prévio por “core biopsy” ou mamotomia. 

B. (    ) A maioria dos CDIS é positiva para receptor de estrógeno. Em geral, a 

positividade é difusa. Casos onde apenas algumas poucas células 

neoplásicas são coradas são considerados negativos.  

C. (    ) Considera-se margem positiva quando o CDIS toca a área marcada com tinta. 

O envolvimento das margens é definido como focal (< 1 mm, em um bloco), 

mínimo/moderado (entre focal e extenso) e extenso (CDIS presente em área 

maior do que 1,5 cm ou em 5 ou mais campos de menor aumento, ou em 8 ou 

mais blocos). 

D. (    ) Para se obter o tamanho do carcinoma ductal  “in situ” (CDIS) em amostras 

não sequenciais, o numero de blocos envolvidos  é correlacionado com a 

extensão do CDIS até 2,5 cm. Recomenda-se multiplicar o número de blocos 

envolvidos pela espessura das secções de tecido (em geral em torno de 0,4 

cm). 
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28ª QUESTÃO - Segundo o Manual de Padronização de Laudos da SBP, em relação 

ao carcinoma da mama é CORRETO afirmar que:  

 

A. (    ) No diagnóstico diferencial entre o carcinoma lobular clássico e o carcinoma 

invasivo de tipo não especial (carcinoma ductal), grau 1, com características 

lobulares, é útil o exame imuno-histoquimico, com os marcadores E-caderina 

e p120. Estes mostram, na maioria das vezes, ausência de expressão de 

membrana para E-caderina e localização na membrana citoplasmática da 

catenina p120 para o carcinoma ductal, em contraste com a positividade para 

E-caderina e expressão citoplasmática da catenina p120 no carcinoma 

lobular. 

B. (    ) O tamanho do tumor é definido pelo maior diâmetro do componente invasivo 

para fins de pTNM. É avaliado conforme as possibilidades de visualização à 

macroscopia ou à microscopia. Caso haja discordância entre a macroscopia e 

a microscopia, optar pela primeira, já que o processamento histológico leva a 

artefato de retraimento do tumor. 

C. (    ) Se o carcinoma ductal “in situ” for encontrado em múltiplos focos, fora da 

massa tumoral invasiva, e corresponder a mais de 15 a 20% do tumor, deve 

ser relatado como “carcinoma invasivo com extenso componente de 

carcinoma ductal in situ”. 

D. (    ) Todos os carcinomas invasivos da mama devem ser graduados. Recomenda-

se o grau histológico combinado ou final de Nottingham (modificação de 

Elston-Ellis do sistema de graduação de Scarff-Bloom-Richardson), que leva 

em conta a formação de túbulos, o pleomorfismo nuclear e o índice mitótico. 

Os escores de cada elemento são somados, resultando em escore de 3 a 9 

pontos. A graduação final é expressa da seguinte forma: 

3 a 5 pontos: baixo grau, grau 1 (bem diferenciado); 

6 a 7 pontos: grau intermediário, grau 2 (moderadamente diferenciado); 

8 a 9 pontos: alto grau, grau 3 (pouco diferenciado). 

 

 

29ª QUESTÃO - Segundo o Manual de Padronização de Laudos da SBP, são 

recomendações para o estudo dos linfonodos axilares em casos de câncer de mama:  

 

A. (    ) Linfonodos negativos à macroscopia: proceder como no linfonodo sentinela, 

seccionando-o a cada 2 mm no sentido longitudinal e o incluir “in totum”. 

B. (    ) Linfonodos positivos na macroscopia: uma secção macroscópica  por cada 

centímetro, para exame histológico. 

C. (    ) Informações para o relatório microscópico: número de linfonodos com 

macrometástases (focos metastáticos com mais de 5 mm). 

D. (    ) Informações para o relatório microscópico: número de linfonodos com 

micrometástases (focos metastáticos entre 0,2 e 5 mm). 
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30ª QUESTÃO - Sobre o adenocarcinoma esofágico é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) O carcinoma intramucoso é definido como carcinoma que penetrou através da 

membrana basal das glândulas para a lâmina própria, mas ainda não invadiu 

a submucosa através da muscular da mucosa . Ao avaliar-se o estadiamento 

do tumor, a duplicação da muscular da mucosa, que muitas vezes ocorre 

nessa condição, deve ser levada em consideração. 

B. (    ) Taxas aumentadas de infecção por H. pylori podem ser um fator no aumento 

da incidência do adenocarcinoma esofágico.  

C. (    ) A maioria dos adenocarcinomas esofágicos surge fora do contexto do esôfago 

de Barrett. 

D. (    ) São características da displasia de alto grau: anormalidades arquiteturais 

como glândulas pouco ramificadas e regulares. As características nucleares 

podem incluir monomorfismo com aumento nuclear e aumento da razão 

nucleocitoplasmática. 

 
 

31ª QUESTÃO - Em relação às gastrites, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) A gastrite atrófica multifocal ocorre como progressão da gastrite autoimune, 

observando-se redução da massa de células parietais e da secreção de 

ácido, metaplasia intestinal e risco aumentado de adenocarcinoma gástrico.  

B. (    ) Os seres humanos são transportadores primários do H. pylori, o que sugere 

que a transmissão é primariamente feita pela via fecal – oral. A infecção 

ocorre tipicamente na vida adulta e curiosamente em paises desenvolvidos a 

incidência de infecção na infância está aumentando.   

C. (    ) Na gastrite autoimune as células T CD4+, direcionadas contra componentes 

da célula parietal, incluindo H+, K+ ATPase, são consideradas os principais 

agentes das lesões. Acometimento do antro ou cárdia é tipicamente ausente 

ou leve. Observa–se atrofia difusa da mucosa oxíntica. Quando a atrofia é 

incompleta, ilhas residuais de mucosa oxíntica podem dar aparência de 

múltiplos pequenos pólipos. Oberva-se também metaplasia intestinal e 

hiperplasia de células endócrinas. 

D. (    ) São características histológicas frequentes da gastrite por H. pylori a 

presença de vários linfócitos intraepiteliais, plasmócitos subepiteliais além de 

agregados linfóides com centros germinativos. No estômago os H. pylori são 

geralmente encontrados no antro.  Normalmente não são encontrados em 

áreas de metaplasia intestinal. 
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32ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. São características do carcinoma de 

células escamosas do esôfago:  

 

A. (    ) O carcinoma de células escamosas “in situ” pode ser encontrado na periferia 

de um tumor invasivo, sendo a incidência maior quando irradiação pré-

operatória foi dada.  

B. (    ) O tabagismo e o álcool são dois fatores de risco de maior importância para o 

desenvovimento dessas lesões. O carcinoma de células escamosas foi 

relatado em associação com estenose cáustica, acalasia, síndrome de 

Plummer-Vinson, divertículos, espru celíaco e irradiação prévia.  

C. (    ) Variantes histológicas menos comuns incluem o carcinoma de células 

escamosas verrucoso, o carcinoma de células fusiformes e o carcinoma 

basalóide, este último de comportamento indolente. 

D. (    ) Microscopicamente, o grau de diferenciação escamosa é variável, mas a 

maioria dos tumores é pouco diferenciada. Ocasionalmente, a falta de coesão 

das células tumorais resulta em uma configuração pseudo-glandular 

(adenoide). 

 

 
33ª QUESTÃO - Em relação aos adenocarcinomas gástricos é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) Os adenocarcinomas de tipo difuso de Lauren (adenocarcinoma de células 

em anel de sinete) são melhor representados pelo que ficou conhecido como 

linite plástica. Esta é caracterizada macroscopicamente por massa tumoral 

friável, ulcero-vejetante e de bordas elevadas. Secções da parede mostram 

áreas de necrose e hemorragia. 

B. (    ) A maioria dos casos de carcinoma precoce (“early carcinoma”) é do tipo 

intestinal de Lauren, mas também existem formas precoces de carcinoma 

composto quase inteiramente por células em “anel de sinete” e de carcinoma 

mucinoso. O grau de diferenciação microscópica varia amplamente. Os tipos 

melhor diferenciados da forma intestinal de Lauren mostram uma maior 

associação com H. pylori do que os tumores pouco diferenciados. 

C. (    ) O carcinoma metastático pode se desenvolver no estômago a partir de 

qualquer neoplasia amplamente disseminada. As metástases para o 

estômago do carcinoma ductal da mama podem ser indistinguíveis do 

carcinoma gástrico primário tipo difuso de Lauren. 

D. (    ) Adenocarcinomas gástricos do tipo intestinal e do tipo difuso de Lauren 

predominam em áreas de alto risco para câncer gástrico e se desenvolvem a 

partir de lesões precursoras, incluindo a displasia plana e adenomas.  
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34ª QUESTÃO - Sobre a doença inflamatória intestinal idiopática é CORRETO afirmar 
que:  
 
A. (    )   Fissuras, granulomas sarcoídicos e envolvimento transmural são a tríade 

típica da doença de Crohn no cólon. Das características a serem observadas 
em uma biópsia endoscópica encontam-se além dos granulomas,  a 
preservação da população de células caliciformes. Se um cólon envolvido 
pela doença de Crohn contiver divertículos, o processo inflamatório 
geralmente poupa as formações diverticulares. Uma biópsia retal 
microscopicamente normal, em um caso definido de colite, favorece 
fortemente a doença de Crohn sobre a colite ulcerativa.  

B. (    )   Na colite ulcerativa é característico o envolvimento inflamatório superficial, 
abscessos de cripta, diminuição do muco intracitoplasmático, preservação da 
arquitetura das criptas, atrofia, metaplasia de células de Paneth, formação de 
pseudopólipos e em algumas vezes transformação vilosa da mucosa 
remanescente.  

C. (    )   Uma das principais complicações tardias da colite ulcerativa é o 
desenvolvimento de neoplasia. Entre os fatores de risco para o surgimento de 
displasia que precede o desenvolvimento da neoplasia estão doença 
rapidamente evolutiva, envolvimento predominante do cólon esquerdo, 
gravidade maior da inflamação ativa e a concomitância com colangite 
esclerosante. 

D. (    ) Diversos genes associados à doença inflamatória intestinal idiopática 
sobrepõem-se aos genes envolvidos na resposta às microbactérias. Isso 
apoia a ideia de que as interações hospedeiro-microbianas são essenciais 
para a patogenia dessa condição. 

 
 

35ª QUESTÃO - Sobre neoplasias colorretais é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    )   Os adenocarcinomas colorretais são positivos para a citoqueratina (CK).  O 

padrão mais comum é representado pela negatividade para CK20 e 
positividade para CK7, enquanto o reverso é extremamente raro. A 
reatividade para o CEA também é a regra. O CDX2 é encontrado por imuno-
histoquímica na maioria dos carcinomas colorretais, mas também pode ser 
expresso em carcinomas primários de ovário, bexiga e pulmão, produtores de 
mucina, bem como adenocarcinomas pancreatobiliares.  

B. (    )   Os genes que comumente apresentam mutação nos carcinomas colorretais 
são APC, TP53, KRAS, BRAF, SMAD2, SMAD4. A mutação do oncogene 
RAS está correlacionada com a boa resposta à terapia com bloqueador de 
receptores do fator de crescimento epidérmico. 

C. (    )   A ß-catenina, é desregulada como consequência da mutação do APC  ou da 
mutação do CTNNB1 (gene ß-catenina), resultando em localização 
membranosa aberrante da molécula como demonstrado por 
imunohistoquímica em uma alta proporção de casos . 

D. (    ) São características sugestivas de adenocarcinoma colônico associado a 
instabilidade de microssatélites a presença de infiltrado linfoide intratumoral 
(mais de 5 linfócitos para cada 10 campos, grande aumento), reação linfoide 
Crohn-símile, padrão de crescimento medular, diferenciação mucinosa ou 
carcinoma de células em anel de sinete e lesão situada no colón direito. 
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36ª QUESTÃO - Sobre as pneumonias intersticiais é CORRETO afirmar que:  

 

A. (    ) Bronquiolite respiratória associada à doença pulmonar intersticial é um achado 

incidental comum em fumantes pesados.   Quando se torna sintomática, recebe 

designação de doença intersticial pulmonar associada à bronquiolite 

respitatória.  Histologicamente, essa doença é caracterizada por um acúmulo 

de macrófagos alveolares contendo pigmento castanho dentro de bronquíolos 

respiratórios e espaços aéreos vizinhos e ocasionalmente fibrose. 

B. (    ) A fibrose pulmonar idiopática se expressa como pneumonia intersticial usual 

(PIU), que é caracterizada morfologicamente por um processo inflamatório 

exudativo principalmente intersticial, com denso infiltrado leucocitário rico em 

neutrófilos e linfócitos, formação de membrana hialina e padrão “em favo de 

mel”. 

C. (    ) A pneumonia intersticial inespecífica é um termo que foi originalmente usado 

para casos que não podiam ser classificados em nenhuma das principais 

categorias de pneumonia intersticial. Geralmente tem um prognóstico melhor 

do que a pneumonia intesticial usual (PIU). A principal diferença morfológica 

com a PIU é que ela apresenta lesões em diferentes estágios de 

desenvolvimento e infiltrado inflamatório de menor intensidade. 

D. (    ) A pneumonia criptogênica em organização/bronquiolite obliterante-pneumonia 

organizante (BOOP) caracteriza-se morfologicamente por tampões de 

fibroblastos ("corpos de Masson") preenchendo espaços aéreos. Esses corpos 

são formados por fibroblastos embebidos em uma matriz frouxa. É 

característico a distorção arquitetural e o faveolamento. 

 
 
37ª QUESTÃO - Sobre as neoplasias pulmonares é CORRETO afirmar que:  

 

A. (    ) O diagnóstico de adenocarcinoma minimamente invasivo/microinvasivo é 

reservado para lesões de padrão de crescimento infiltrativo, com tamanho 

menor ou igual a 1,5 cm, nas quais é possível identificar uma área invasiva 

menor ou igual a 5 mm. Esse diagnóstico deve ser feito em peças cirúrgicas. 

B. (    ) Cânceres primários de pulmão em não fumantes ocorrem mais em mulheres 

e a maioria é do tipo carcinoma de células escamosas. Esses tumores têm 

frequentemente mutações de ganho de função do gene CDKN2A, e podem se 

beneficiar da terapia alvo com inibidores de tirosina cinase. 

C. (    ) O seguinte painel imunohistoquímico é útil para diagnóstico diferencial entre 

adenocarcinoma pulmonar e carcinoma de células escamosas: CEA 

monoclonal, TTF-1, napsina–A, p 63 e CK 5/6. 

D. (    )   Os adenocarcinomas pulmonares com mutações do gene ALK ocorrem em 

indivíduos de idade mais velha e que tem mutações nos genes EGFR, KRAS 

e TP53. Esses tumores mostram um padrão de crescimento sólido, acinar ou 

cribriforme, e geralmente não produzem mucina. 
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38ª QUESTÃO - Sobre neoplasias malignas do rim é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) O carcinoma renal cromófobo microscopicamente tem as células tumorais 

arranjadas em padrão sólido ou em ninhos, às vezes associado a padrões 

microcísticos e adenomatosos. As células tumorais têm bordas indistintas e 

citoplasma escasso, pálido e acidofílico, sem halos perinucleares. 

B. (    ) As células tumorais do carcinoma renal de células claras são grandes, com 

citoplasma variando de opticamente claro a granular. A aparência celular clara 

das células tumorais resulta do acúmulo de mucina. Formações tubulares, 

papilares e císticas podem estar presentes. 

C. (    ) O carcinoma renal papilar microscopicamente é composto por formações 

papilares complexas, muitas vezes acompanhadas de infiltração proeminente 

do estroma por macrófagos espumosos. No exame imuno-histoquímico (e em 

contraste com o carcinoma de células renais convencional) há expressão 

consistente de queratina 7.  

D. (    ) Os carcinomas de ductos coletores são raros. Ocorrem mais em homens 

velhos, e são mais localizados na região cortical. Possuem uma arquitetura 

tubulopapilar e são envolvidos por uma reação desmoplástica. Positividade 

para PAX 8  e negatividade para p 63 ajuda no diagnóstico diferencial. 

 
 

39ª QUESTÃO - Sobre as neoplasias vesicais é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) O carcinoma urotelial papilar de alto grau contém células frequentemente 

pouco coesas, com núcleos com variação mais intensa no tamanho e forma 

em relação aos tumores de baixo grau. Há perda da polaridade, nucléolos são 

evidentes e figuras de mitose são usuais. 

B. (    ) O carcinoma urotelial papilar de baixo grau consiste em cordões 

anastomosantes de células uroteliais coesas que invaginam para a lâmina 

própria, sem atipias ou mitoses. 

C. (    ) Os carcinomas uroteliais invasivos e profundos podem ser de baixo ou alto 

grau em proporção semelhante, daí resultando que a graduação do 

componente invasivo é crítica, como é a do carcinoma urotelial papilar não 

invasivo. 

D. (    ) O termo carcinoma urotelial “in situ” é usado naquelas lesões não invasivas, 

planas ou papilares, onde as células uroteliais da mucosa são substituídas, 

total ou parcialmente, por células uroteliais com características de células 

carcinomatosas. 
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40ª QUESTÃO - Sobre as doenças linfoproliferativas é CORRETO afirmar que:  

 

A. (    ) Quando se compara linfomas não Hodgkin com linfomas de Hodgkin, os 

primeiros são mais frequentemente localizados em um grupo  axial único de 

linfonodos, disseminando primeiro para grupos de linfonodos  

anatomicamente contíguos, raramente acometendo inicialmente sítios 

extranodais como a pele, trato gastrointestinal ou cadeia de Waldeyer. 

B. (    ) O subtipo rico em linfócitos é uma forma incomum de linfoma de Hodgkin 

clássico em que os linfócitos reativos são responsáveis pela maioria do 

infiltrado celular. Diferencia-se do tipo predominância linfocitária em razão da 

presença de células de Reed Sternberg diagnósticas com perfil 

imunofenotípico clássico. 

C. (    ) O subtipo esclerose nodular do linfoma de Hodgkin é caracterizado em seu 

estágio completamente desenvolvido por bandas de colágeno que separam o 

tecido linfóide em nódulos bem definidos.  É vista normalmente uma variante 

da Reed-Sternberg conhecida como célula lacunar, que é um tipo de célula 

bastante grande, com um escasso citoplasma denso e eosinofílico, núcleos 

arredondados com grandes nucléolos maiores que o da célula tipo Reed-

Sternberg clássica. 

D. (    ) No linfoma de Hodgkin subtipo celularidade mista, um grande número de 

eosinófilos, plasmócitos e células mononucleares atípicas são misturados 

com células clássicas de Reed-Sternberg, que tendem a ser numerosas. 

Vírus Epstein Barr é raramente detectado. Necrose focal pode estar presente. 
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