
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

 

Questão nº 21 

Paciente feminina de 16 anos aparece em seu consultório com história de fraqueza 

progressiva e pagofagia há 03 meses. Ao exame físico encontra-se taquicárdica, 

descorada 3+/4+ com sopro plurifocal 2+/6+. Ela traz um hemograma com o 

seguinte resultado: hemácias: 3,0 milhões/mmᶾ, hemoglobina de 5,5 mg/dl com 

VCM =75, HCM =25, RDW= 16,1, leucócitos= 5.500 com diferencial normal. 

Plaquetas= 650000. Com base nestes dados responda as questões de número 21, 22 

e 23. Qual é a causa do quadro exposto? 

 

a) Deficiência de ferro 

b) Deficiência de folato  

c) Deficiência de vitamina B12  

d) Deficiência de vitamina C 

 

Questão nº: 22 

Qual é o diagnóstico? 

 

a) Anemia normocítica normocrômica  

b) Anemia macrocítica 

c) Anemia hipocrômica microcítica 

d) Nenhuma das anteriores  

 

Questão nº: 23 

Qual (is) é (são) exames(s) solicitado(s) para o diagnóstico? 

 

a) Dosagem de B12  

b) Saturação de transferrina 

c) Dosagem de folato   

d) Todas as anteriores   



Questão nº: 24 

Paciente de 25 anos, no 10° dia de tratamento para LMA com D3A7, deu entrada 

com história de temperatura oral de 38,3° C e tosse seca. O hemograma 

demonstrou Hb=9,0g/dl normocítica e normocrômica, leucócitos 500 céls/mmᶾ, 

plaquetas de 30000. E o exame de imagem demonstrou um infiltrado de base D.A 

´paciente melhorou com antibioticoterapia, mas no 5° dia reiniciou com febre de 

38° C por mais de uma hora. No exame de imagem apresentou um novo foco 

correspondendo a uma lesão hipodensa com halo em vidro fosco. 

Qual é o diagnóstico provável: 

 

a) Nova pneumonia bacteriana 

b) Aspergilose pulmonar 

c) Candidemia sistêmica  

d) Nenhuma das anteriores  

 

Questão nº: 25 

Em relação ao quadro clínico da questão 24, qual é o tratamento indicado? 

 

a) Meropenem  

b) Voriconazol  

c) Caspufogina 

d) Vancomicina  

 

Questão nº: 26 

Paciente de 50 anos deu entrada com história de confusão mental há 1 mês, sem 

febre, com piora há 02 semanas. Ao exame encontra-se descorada 3+/4+. Foram 

solicitados exames laboratoriais e tomografia de crânio. A tomografia estava 

normal e o responsável pelo laboratório ligou relatando hemoglobina de 8 

macrocítica normocrômica e plaquetas de 8000, com presença de esquizócitos. 

Qual é a suspeita diagnóstica? 

 

a) AVC isquêmico 

b) Anemia hemolítica autoimune  

 



c) Síndrome de Evans  

d) Microandiopatia trombótica  

 

Questão nº: 27 

Em relação ao quadro clínico da questão 26, qual é o tratamento indicado? 

 

a) Trombólise  

b) Corticoterapia via oral  

c) Corticoterapia endovenosa  

d) Plasmaférese  

 

Questão nº: 28 

Um casal encontra-se à espera de um filho. Ambos são do tipo sanguíneo AB. Qual 

é o fenótipo esperado para o bebê? 

 

a) A 

b) B  

c) AB  

d) Todas as anteriores  

 

Questão nº: 29 

A hemoglobinúria paroxística noturna é uma doença hematológica adquirida e 

rara, apresentando três características clínicas básicas, a exceção de: 

 

a) Síntese de glicosilfosfatidilinositol (GPI) aumentada 

b) Hemólise intravascular 

c) Tendência à trombose 

d) Insuficiência da medula óssea 

 

Questão nº: 30 

Paciente de 25 anos, no 10º dia de tratamento para LMA com D3A7, deu entrada 

com história de temperatura oral de 38,3°, e tosse seca. Qual a melhor conduta de 



investigação? 

 

a) Hemograma, bioquímica, hemoculturas, raio X de tórax.  

b) Hemograma, hemoculturas, exames de imagem.  

c) Hemograma e tomografia de tórax.  

d) Exame clínico, hemograma, bioquímica, exame de imagem (preferencialmente 

tomografia computadorizada de tórax), hemoculturas.  

 

Questão nº: 31 

Paciente de 25 anos, no 10° dia de tratamento para LMA com D3A7, deu entrada 

com história de temperatura oral de 38,3 e tosse seca. Seu hemograma demonstrou 

Hb-9,0g/dl normocítica e normocrômica, leucócitos 500 céls/mm3, plaquetas de 

30000. E o exame de imagem demonstrou um infiltrado de base D. Qual o 

diagnóstico? 

 

a) Recaída de doença.  

b) Neutropenia febril de foco pulmonar.  

c) As questões a e b estão corretas.  

d) Nenhuma das questões anteriores.  

 

Questão nº: 32 

São causas de anemia aplástica adquirida, a exceção de: 

 

a) Uso de bismuto.  

b) Gestação  

c) Hemoglobinúria paroxística noturna.  

d) Anemia de Fanconi.  

 

Questão nº: 33 

Uma das medicações abaixo não causa deficiência de folatos: 

 

a) Primidona  

b) Carbamazepina  



c) Ácido valpróico  

d) Pirimetamina  

 

Questão nº: 34 

Em relação ao metabolismo do ferro, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) 30 mg/dia é a quantidade para produzir hemoglobina.  

b) 250 mg é a quantidade total ao nascimento. 

c) 1,0 mg/ml é o conteúdo no sangue total.  

d) 2,0 mg/ml é o conteúdo do concentrado de hemácias.  

 

Questão nº: 35 

Existem métodos diretos e indiretos para quantificar os depósitos de ferro no 

organismo. O método de referência para quantificação bioquímica direta do ferro 

não heme é: 

 

a) Ferritina sérica 

b) Biópsia hepática 

c) Saturação da transferrina 

d) Ressonância magnética T2 

 

Questão nº: 36 

Abaixo estão listadas algumas complicações das doenças falciformes, a EXCEÇÃO 

de: 

 

a) Retardo da maturação sexual. 

b) Hipertensão pulmonar 

c) Osteoporose 

d) Necrose asséptica da cabeça do rádio 

 

Questão nº: 37 

São diagnósticos associados com anemia hemolítica autoimune causada por 



anticorpos a quente, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Síndromes linfoproliferativas 

b) Doença do colágeno 

c) Doença de Chron 

d) Mielodisplasias 

 

Questão nº: 38 

São causas de eritrocitose secundária, a EXCEÇÃO de: 

 

a) Pneumopatias  

b) Hipoventilação  

c) Hipernefroma  

d) Insuficiência Cardíaca Congestiva 

 

Questão nº: 39 

Nas opções abaixo observamos leucemias mielóides aguda com anormalidades 

cromossômicas recorrentes, a EXCEÇÃO de: 

 

a) LMA com t (8;21) (q22;q22) 

b) LMA com t (15;17) (q22;q11-12) 

c) LMA com inv (16) (p13;q12) 

d) LMA com 11q23 

 

Questão nº: 40 

Abaixo estão citados fatores de mau prognóstico na LLA do adulto, a EXCEÇÃO 

de: 

 

a) Idade maior que 60 anos 

b) Envolvimento do sistema nervoso central 

c) Cariótipo t (9;22) 

d) Doença residual mínima ausente   

 



Questão nº: 41 

Em relação à LLA Ph1 positiva, marque a ERRADA: 

 

a) 25% dos casos de LLA do adulto.  

b) O imunofenótipo em mais de 90% é o de LLA B comum.  

c) Observação de coexpressão de marcadores mielóides CD13 e CD34.  

d) O prognóstico da LLA Ph1 positiva é inferior ao da LLA Ph negativa.  

 

Questão nº: 42 

São condições não clonais a serem excluídas em citopenias periféricas com medula 

óssea celular e atipias, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Anemia megaloblástica 

b) Antededente de cirurgia bariátrica 

c) Insuficiência adrenal 

d) Insuficiência renal 

 

Questão nº: 43 

Abaixo estão listadas a classificação das mielodisplasias segundo a proposta da 

OMS, a EXCEÇÃO de: 

 

a) Citopenia refratária com displasia multilinhagem sem sideroblastos em anel 

b) Citopenia refratária com displasia multilinhagem 

c) Síndrome 5q-  

d) Anemia refratária 

 

Questão nº: 44 

Podemos usar os seguintes parâmetros de resposta em leucemia mielóide crônica 

(LMC), com EXCEÇÃO de: 

 

a) Hematológica completa  

b) Citogenética  

 



c) Molecular  

d) Fígado impalpável 

 

Questão nº: 45 

São fatores de risco associados ao aumento do risco trombótico nos pacientes com 

trombocitemia essencial, a EXCEÇÃO de: 

 

a) Idade avançada  

b) Pacientes jovens  

c) Tabagismo  

d) Trombofilias   

 

Questão nº: 46 

Em relação à Síndrome de Richter podemos afirmar que: 

 

a) Em menos de 1% dos casos ocorre a evolução para linfoma de Hodgkin.  

b) Em 30% dos casos durante a evolução da LLC ocorre a Síndrome de Richter.  

c) Possui sobrevida mediana de 12 meses.  

d) Observamos gamopatia policlonal. 

 

Questão nº: 47 

São neoplasias de células maduras T e NK- OMS 2008, do grupo 

predominantemente extra nodal, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Linfoma de células NK/T tipo nasal 

b) Linfoma de células T associado à enteropatia 

c) Leucemia/Linfoma de células T do adulto ≥ 

d) Linfoma de células T hepatoesplênico 

 

Questão nº: 48 

São testes que avaliam a hemostasia primária e coagulação, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Retração do coágulo 



b) Tempo de sangramento 

c) Contagem de plaquetas 

d) Citometria de fluxo 

 

Questão nº: 49 

São critérios da OMS 2008 para o diagnóstico de Trombocitopenia Essencial, com 

EXCEÇÃO de: 

 

a) Contagem de plaquetas persistentemente  ≥ 600.000 / µL. 

b) Demonstração da mutação JAK2 V617F ou outro marcador clonal.  

c) Nenhuma evidência de trombocitose reacional.  

d) Ausência de critérios para outra neoplasia mielóide.   

 

Questão nº: 50 

São critérios diagnósticos para Mieloma Múltiplo sintomático (IMWG, 2003), com 

EXCEÇÃO de: 

 

a) Cálcio sérico ≥ 11,5 mg/dl 

b) Creatinina ≥ 2mg/dl 

c) Lesões ósseas osteoblásticas 

d) Anemia com hemoglobina < 10g/dl 
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