
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             PATOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Em relação à trombose, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Trombose é o processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro 

dos vasos ou do coração, em indivíduo vivo.  

b) Trombose pode ser venosa ou arterial e resulta de ativação patológica do processo 

normal de coagulação. 

c) A clássica tríade de Virchow é composta por lesão endotelial, alteração do fluxo 

sanguíneo e hipercoagulabilidade do sangue. 

d) Os trombos arteriais contêm primariamente hemácias presas em uma rede de fibrina, 

além de algumas plaquetas, e formam-se em áreas de estase após ativação do sistema de 

coagulação. 

 

Questão nº: 22 

Considerando a Glomerulonefrite Lúpica e suas diversas classes morfológicas, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A Glomerulonefrite Mesangial Lúpica se caracteriza pela proliferação de células e 

matriz mesangiais.  

b) A Glomerulonefrite Proliferativa Focal caracteriza-se por lesões focais que acometem 

menos de 5% dos glomérulos e, sempre, a totalidade de cada glomérulo. 

c) A Glomerulonefrite Proliferativa Difusa é a mais branda de todas as lesões renais. 

Nela a presença de necrose fibrinóide e trombos hialinos excluem doença ativa. 

d) A classe V se refere à Glomerulopatia Membranosa e apresenta espessamento 

contínuo da parede dos capilares glomerulares. 

 

 

 



Questão nº: 23 

Assinale a alternativa CORRETA em relação aos adenomas da tireóide: 

 

a) Os adenomas tireoidianos apresentam péssimo prognóstico, pois têm altíssimo índice 

de recorrência e produção de metástases.  

b) Os adenomas foliculares apresentam, em média, 2 cm de diâmetro, inexistindo 

tumores desse tipo maiores que 3,5cm.  

c) Os adenomas foliculares, ao contrário do que ocorre com outras neoplasias, não 

apresentam nenhuma relação com mutações. 

d) O adenoma tireoidiano típico trata-se de lesão solitária, esférica, encapsulada, com 

limites bem definidos.  

 

Questão nº: 24 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o carcinoma intraductal in situ:  

 

a) Apresenta-se exclusivamente como calcificações. 

b) É composto por população de células malignas não limitadas aos ductos e lóbulos 

pela membrana basal.  

c) As células mioepiteliais não são preservadas. 

d) O comedocarcinoma se caracteriza por massas sólidas de células pleomórficas com 

núcleos de alto grau e necrose central.  

 

Questão nº: 25 

Sobre os Tumores do Estroma Gastrointestinal (GIST), podemos afirmar, 

EXCETO: 

 

a) São originados nas células intersticiais de Cajal, que controlam o peristaltismo 

gastrointestinal.  

b) São caracterizados pela expressão da proteína c-KIT, demonstrável por 

imunohistoquímica através da negatividade do anticorpo CD117. 

 

 



c) O quadro histológico é variado, sendo subdividido nos padrões epitelióide, e 

fusocelular. 

d) No estômago, a neoplasia localiza-se preferencialmente no corpo e no fundo, e pode 

atingir grandes dimensões. 

 

Questão nº: 26 

Paciente do sexo feminino de 15 anos apresenta pápulas e placas descamativas de 

tonalidade rósea em superfícies extensoras dos membros superiores e inferiores. 

Ao exame clínico revela sinal de Auspitz positivo. A biópsia da lesão revela 

pústulas espongiformes de Kogoj e microabscessos de Munro. Qual é o melhor 

diagnóstico para o caso referido? 

 

a)  Epidermólise bolhosa 

b) Psoríase vulgar 

c) Pênfigo vulgar 

d) Disqueratoma de Warty  

 

Questão nº: 27 

É correto afirmar sobre a Mola Hidatiforme Completa (MHC): 

 

a) O embrião ou o feto estão presentes apresentando anormalidades diversas.  

b) A MHC é a condição mais rara no grupo da doença trofoblástica gestacional.  

c) A MHC resulta geralmente de um erro de fertilização em que um óvulo desprovido 

de genoma é fecundado por um espermatozóide haploide que duplica subsequentemente 

o seu conjunto de cromossomos.  

d) A idade materna não constitui fator de risco.  

 

Questão nº: 28 

Biópsia de lesão nasal revela úlcera com processo inflamatório na derme contendo 

plasmócitos, neutrófilos, histiócitos epitelioides que apresentam em seu interior, 

estruturas ovoides contendo núcleo esférico periférico e um cinetoplasto adjacente, 

e que são positivas à coloração do Giemsa. O melhor diagnóstico para a lesão 



descrita é: 

 

a) Mucomicose 

b) Doença de Whipple  

c) Paracoccidioidomicose  

d) Leishmaniose  

 

Questão nº: 29 

Sobre o Carcinoma Nasofaríngeo é CORRETO afirmar que: 

 

a) Constitui a neoplasia mais frequente da nasofaringe. 

b) Apresenta-se em três variantes histológicas: carcinoma de células escamosas  

ceratinizantes (tipo I), carcinoma não ceratinizante ( tipo II) e carcinoma indiferenciado 

(linfoepitelioma).  

c) A variante histológica menos comum é o linfoepitelioma e fatores genéticos, 

ambientais e, sobretudo, infecção pelo vírus Epstein-Barr estão provavelmente 

envolvidos em sua gênese.  

d) Caracteriza-se morfologicamente pela proliferação de células epiteliais uniformes, de 

núcleos vesiculosos, nucléolos evidentes e citoplasma com limites imprecisos, 

conferindo aspecto sincicial ao aglomerado celular. No estroma, há infiltrado 

inflamatório intenso, rico em linfócitos. 

 

Questão nº: 30 

Sobre a Doença de Membrana Hialina, uma anormalidade neonatal adquirida, é 

correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Os pulmões são macroscopicamente vinhosos e apresentam consistência sólida.  

b) Ao microscópio, encontra-se colapso dos espaços aéreos distais e necrose do epitélio 

dos bronquíolos terminais e dos ductos alveolares, que ficam delineados por densas 

membranas eosinofílicas.  

 

 

 



c) Membranas hialinas formam-se quando há deficiência do surfactante.  

d) O surfactante, implicado diretamente na patogênese da Doença da Membrana 

Hialina, é constituído por uma mistura de lecitina e proteínas, sendo sintetizado pelos 

pneumócitos do tipo I. 

 

Questão nº: 31 

“Tumor de origem neuroectodérmica, altamente maligno, muitas vezes 

multicêntrico, mais comum entre 5 e 15 anos de idade. As localizações 

preferenciais são as diáfises e metáfises de ossos longos. A imagem radiográfica é 

de osteólise permeativa acompanhada de formação óssea reativa. 

Histologicamente, apresenta-se com estrutura uniforme, ricamente celular, 

formada por pequena células monomórficas, dispostas em aglomerados compactos, 

com citoplasma escasso e limites indistintos. O estudo imunohistoquímico mostra 

positividade para vimentina, marcadores neurais, CD99, dentre outros”. A 

descrição apresentada corresponde à: 

 

a) Plasmocitoma 

b) Sarcoma de Ewing  

c) Fibro-histiocitoma maligno 

d) Tumor de células gigantes  

 

Questão nº: 32 

Sobre a tuberculose primária é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) É mais comum em crianças.  

b) O primeiro contato do bacilo M.tuberculosis com o indivíduo determina diversas 

reações: exsudativa, produtiva, produtiva-caseosa ou cicatrizante.  

c) Ao conjunto de nódulo de Ghon, linfangite e linfoadenite dá-se o nome de complexo 

primário.   

d) Ocorre em indivíduos previamente vacinados.   

 

 

 



Questão nº: 33 

Com relação aos carcinomas de células escamosas da laringe é correto afirmar, 

EXCETO: 

 

a) Acomete preferencialmente o sexo masculino e surge na maioria das vezes entre a 

terceira e a quarta décadas de vida.  

b) O HPV, principalmente os tipos 16 e 18, pode estar relacionado à sua gênese.  

c) Histologicamente é semelhante ao carcinoma de células escamosas de outras regiões.  

d) A sua sintomatologia clínica tem relação com o seu local de origem.  

 

Questão nº: 34 

Os seguintes marcadores imunocitoquímicos são utilizados para a identificação de 

linhagem mielóide, EXCETO: 

 

a) Lisozima  

b) CD13  

c) CD33  

d) Glicoforina A  

 

Questão nº: 35 

Com relação à cirrose hepática é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) A sua patogênese depende da inter-relação dos seguintes elementos: necrose 

hepatocelular, tecido conjuntivo fibroso e regeneração hepatocelular. 

b) É uma hepatopatia fibrosante que pode estar relacionada às síndromes de hipertensão 

portal, icterícia e insuficiência hepática.   

c) Na suspeita de cirrose a biópsia hepática é fundamental para o diagnóstico etiológico.  

d) Quando causada pela hepatite por vírus C pode evoluir para o Carcinoma Hepato-

Celular. 

 

 

 

 



Questão nº: 36 

Em relação ao carcinoma gástrico é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) As lesões pré cancerosas são a metaplasia intestinal e a neoplasia intra-epitelial.  

b) Os tumores esporádicos são mais frequentes que os hereditários. 

c) A maioria dos tumores se localizam na região fúndica. 

d) Dieta rica em sal e pobre em antioxidantes pode induzir mutações e iniciar a 

carcinogênese. 

 

Questão nº: 37 

A biópsa de medula óssea de um paciente do sexo masculino, 50 anos, que 

clinicamente apresenta pancitopenia e esplenomegalia, revela infiltração celular 

linfoide em meio à abundante trama reticulínica. As células neoplásicas revelam 

imunofenótipo positivo para CD19, CD20, CD11c, CDw76/DBA44, CD103 e 

imunoglobulina de superfície, sendo negativa para CD5. O diagnóstico mais 

adequado para esse caso é: 

 

a) Leucemia linfocítica crônica 

b) Tricoleucemia 

c) Leucemia pró linfocítica T  

d) Leucemia de células NK 

 

Questão nº: 38 

A cerca da glomerulopatia membranosa pode-se afirmar, EXCETO: 

 

a) Caracteriza-se à microscopia eletrônica por depósitos elétro densos subepiteliais. 

b) Quando em estágio l, tem como diagnóstico diferencial, à microscopia de luz, a 

Doença por Lesões Mínimas. 

c) Lúpus Eritematoso Sistêmico é um importante diagnóstico diferencial para as formas 

secundárias.   

d) Clinicamente manifesta-se como síndrome nefrítica.  

 

 



Questão nº: 39 

“Doença linfoproliferativa deriva de uma subpopulação específica de células B 

produtoras anormais de IL-6, levando a diferenciação não regulada de 

plasmócitos. Há duas formas de apresentação clínica e duas variantes histológicas, 

as formas hialino-vascular e plasmocitária”. A descrição aplica-se à seguinte 

linfadenopatia reacional. 

 

a) Doença de Kimura.  

b) Doença de Castleman   

c) Artrite Reumatóide   

d) Toxoplasmose  

 

Questão nº: 40 

Sobre as hiperplasias lobulares atípicas é correto afirmar que: 

 

a) Tem distribuição segmentar semelhante à hiperplasia ductal atípica.  

b) Geralmente trata-se de lesão palpável. 

c) Microscopicamente é caracterizada pela proliferação de células uniformes, 

arredondadas ou cuboidais, com citoplasma claro, que crescem expandindo 

parcialmente unidades lobulares. 

d) O principal diagnóstico diferencial é feito com o Carcinoma Lobular.    

 

Questão nº: 41 

Constitui a forma mais frequente de pericardite. Em geral, não se identifica o 

agente etiológico. Macroscopicamente o coração fica recoberto por material 

fibrinoso, branco-amarelado, que confere à superfície o aspecto de “pão com 

manteiga”. A descrição se refere à: 

 

a) Pericardite hemorrágica 

b) Pericardite granulomatosa  

c) Pericardite fibrinosa 

d) Pericardite purulenta.  

 



Questão nº: 42 

Sobre o acometimento renal no mieloma múltiplo é correto afirmar que: 

 

a) A manifestação clínica mais comum é a hematúria.  

b) A insuficiência renal tem relação direta com a proteinúria de Bence-Jones, sendo rara 

em sua falta.  

c) À microscopia de luz observa-se glomerulomegalia acentuada a custa de 

hipercelularidade mesangial.  

d) Nas pequenas artérias e arteríolas observa-se hialinose que acomete de forma 

particular a arteríola eferente.  

 

Questão nº: 43 

Sobre a esteatose hepática é correto afirmar que: 

 

a) A biópsia hepática diferencia a esteatose da esteatohepatite, sendo útil para graduar e 

estadiar a mesma.  

b) A esteatose hepática sempre evolui para cirrose. 

c) À microscopia observam-se inúmeros plasmócitos circundando os espaços porta.  

d) Resulta do acúmulo progressivo de ferro e de triglicerídeos no fígado.  

 

Questão nº: 44 

Os corpúsculos de Schiller-Duval são observados frequentemente no: 

 

a) Tumor de células de Leyding  

b) Carcinoma embrionário   

c) Tumor do saco vitelino  

d) Coriocarcinoma  

 

Questão nº: 45 

Sobre a Doença de Hirschsprung é correto afirmar, EXCETO que: 

 

 

 



a) É também conhecida como aganglionose congênita.  

b) Histologicamente é caracterizada pela ausência dos gânglios nervosos, proliferação 

de fibras nervosas amielínicas que formam troncos nervosos grosseiros e irregulares no 

plexo mioentérico e da submucosa.  

c) É caracterizada pelo aumento do óxido nítrico.  

d) Está sempre associada à doença celíaca.  

 

Questão nº: 46 

Sobre as neoplasias hepáticas é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) A principal hipótese diagnóstica para o nódulo maior que 1 cm em fígado cirrótico é 

o Carcinoma Hepatocelular.  

b) Os tumores hepáticos benignos mais comuns são o hemangioma e o adenoma.  

c) A hiperplasia nodular focal é considerada fator de risco ou condição pré-neoplásica, 

devendo ser removida por hepatectomia parcial.  

d) O colangiocarcinoma é a segunda neoplasia maligna mais frequente no fígado e é 

originada nas vias biliares. 

 

Questão nº: 47 

Em relação às pancreatites é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Na patogênese da pancreatite crônica é importante a obstrução da drenagem do suco 

pancreático, a qual cronicamente conduz à atrofia e fibrose do parênquima pancreático.  

b) Os principais achados macroscópicos no pâncreas na pancreatite aguda necro-

hemorrágica são esteatonecrose, liquefação e hemorragia do parênquima.  

c) O processo de saponificação da gordura, encontrado no tecido adiposo 

peripancreático é denominado” necrose em pingo de vela”.  

d) Os pacientes apresentam quadro de dor em faixa, insuficiência pancreática e diabetes 

desde o início da doença. 

 

 

 



 

Questão nº: 48 

Homem, de 40 anos, apresenta tumor infiltrativo na região sacrococcígea. A 

biópsia revelou neoplasia constituída por cordões de células grandes com limites 

celulares distintos e citoplasma claro, multivacuolado e PAS positive, também 

conhecidas como células fisalíferas. Essas são positivas para S100, EMA e 

citoqueratinas de baixo peso molecular. O parênquima tumoral é separado por 

septos de tecido conjuntivo fibroso. O melhor diagnóstico é: 

 

a) Cordoma  

b) Angiossarcoma  

c) Hemangioma  

d) Fibrossarcoma  

 

Questão nº: 49 

Sobre as tireoidites é correto afirmar: 

 

a) A Tireoidite de Riedel é mais comum no sexo feminino e é caracterizada pela 

substituição do parênquima tireoidiano por tecido fibroso e hialinizado. 

b) A Tireoidite Linfocítica assemelha-se à de Hashimoto, apresentando inclusive o 

mesmo comportamento clínico.  

c) A Tireoidite de De Quervain é mais comum em homens idosos e é caracterizada pela 

presença de granulomas.  

d) A Tireoidite de Hashimoto é causa pouco frequente de tireoidite, sendo caracterizada 

pela perda progressiva da função tireoidiana.  

 

 

 

 

 

 

 



Questão nº: 50 

O Pilomatricoma, também conhecido como Epitelioma Calcificante de Malherbe, é 

tumor caracterizado pela proliferação de: 

 

a) Células névicas 

b) Células basófilas e shadow cells 

c) Numerosos lóbulos de glândulas sebáceas agrupados em torno de ducto sebáceo 

alongado.  

d) Plasmócitos 
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