2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PATOLOGIA
Questão nº: 21
Paciente masculino, 47 anos, com queixa de dor testicular há 4 dias. Ultrassom
escrotal evidenciando massa hipoecóica, localizada no testículo direito e medindo
aproximadamente 4,0 x 3,8 cm. Após orquiectomia, o exame microscópico
evidência lesão constituída por células de núcleo redondo e citoplasma denso,
pleomórficas, com alto índice mitótico. Qual o provável diagnóstico?

a) Seminoma espermatocítico
b) Coriocarcinoma
c) Teratocarcinoma
d) Tumor de células germinativas

Questão nº: 22
Considerando-se as neoplasias primárias das glândulas de Bartholin, qual dentre
elas apresenta maior incidência?

a) Carcinoma urotelial
b) Coriocarcinoma
c) Teratocarcinoma
d) Tumor de células germinativas

Questão nº: 23
Dentre os carcinomas com origem no epitélio superficial da cavidade oral, qual
apresenta áreas de diferenciação escamosa ao lado de áreas com diferenciação
glandular?

a) Carcinoma de células fusiformes (sarcomatóide)
b) Carcinoma adenoescamoso
c) Carcinoma de células claras
d) Carcinoma de células escamosas basalóide

Questão nº: 24
Considerando-se as variantes especiais do carcinoma epidermóide primário do
pulmão, qual a principal característica histológica do tipo papilífero bem
diferenciado?

a) Ilhotas tumorais apresentando paliçada periférica.
b) Espaços císticos contendo material mucoide ou hialino.
c) Ausência de invasão estromal e necrose.
d) Células pequenas com queratinização focal.

Questão nº: 25
Paciente feminina, 63 anos, previamente assintomática. Após realização de Raio X
de tórax de rotina, foi evidenciado nódulo solitário, sólido, bem circunscrito,
medindo 3,5 cm e localizado no lobo superior direito. A biópsia da lesão evidenciou
células poligonais com citoplasma eosinofílico, notando-se ainda intensa reação
granulomatosa e deposição de hemossiderina. Qual o provável diagnóstico?

a) Hemangioma esclerosante
b) Hemangiopericitoma
c) Paraganglioma
d) Linfangioma

Questão nº: 26
Produto de tireoidectomia total, apresentando ao exame microscópico intenso
infiltrado inflamatório linfocitário, ao lado de reação granulomatosa gigantocitária
tipo corpo estranho, notando-se ainda áreas de fibrose adjacente. As
características histológicas acima citadas ocorrem na:

a) Tireoidite linfocítica
b) Tireoidite de Quervain
c) Tireoidite de Hashimoto
d) Tireoidite de Riedel

Questão nº: 27
Lesão nodular de aspecto lobulado e consistência gelatinosa, localizada na glândula
parótida direita. O exame microscópico revela numerosos folículos linfóides
apresentando hiperplasia linfóide reacional, envolvidos por células epiteliais
apresentando citoplasma oncocítico. Qual o diagnóstico?

a) Adenoma pleomórfico
b) Tumor de células granulares
c) Tumor de Warthin
d) Adenoma de células basais

Questão nº: 28
Qual das patologias hepáticas abaixo citadas apresenta histologicamente em seus
estágios iniciais esteatose, fibrose septal progressiva e infiltrado inflamatório
linfocitário periportal, podendo ser facilmente confundida com hepatite crônica?

a) Fibrose hepática congênita
b) Síndrome de Gilbert
c) Amiloidose
d) Doença de Wilson

Questão nº: 29
Considerando-se as neoplasias endócrinas primárias do pâncreas, qual dentre elas
apresenta padrão sólido ou glandular, e apresenta-se comumente associada à
síndrome de Zollinger-Ellison?

a) Tumores de células alfa.
b) Tumores de células beta.
c) Tumores de células G.
d) Carcinoma de pequenas células.

Questão nº: 30
Paciente feminina, 17 anos, apresentando quadro de queda do estado geral
associada a leucopenia. Evoluiu com síndrome nefrótica, proteinúria e perda
progressiva da função renal. A biópsia renal evidenciou glomerulonefrite
segmentar proliferativa, acompanhada de intenso infiltrado inflamatório
linfocitário, associada a áreas de necrose, afetando cerca de 40% dos glomérulos
da amostra. Qual o provável diagnóstico?

a) Granulomatose de Wegener
b) Nefrite Lúpica
c) Nefropatia por deposição de IgA
d) Síndrome de Churg-Strauss

Questão nº: 31
Qual a importância de se referir a presença de camada muscular própria em RTU
de tumor vesical diagnosticado como o carcinoma urotelial:

a) Garantir que a lesão foi totalmente excisada.
b) Permitir avaliação de infiltração angiolinfática e perineural.
c) Estabelecer o estadiamento patológico.
d) Definir o grau histológico.

Questão nº: 32
Sobre o adenocarcinoma seroso do endométrio, é CORRETO afirmar que:

a) A graduação histológica depende da atipia arquitetural da neoplasia.
b) Sempre apresentam atipias de alto grau.
c) Está relacionado com diagnóstico de câncer em mulheres jovens.
d) Seus critérios de estadiamento patológico diferem daqueles usados para
adenocarcinoma endometrioide nos tumores endometriais primários.

Questão nº: 33
A graduação histológica dos gliomas depende dos seguintes fatores, EXCETO:

a) Pleomorfismo nuclear
b) Presença de necrose
c) Neoformação vascular
d) Infiltrado linfocitário

Questão nº: 34
Criança de 5 anos de idade apresentou linfadenomegalia cervical unilateral com
duas semanas de evolução. A biópsia revelou centros germinativos proeminentes
com numerosos imunoblastos. Esses aspectos clínicos e patológicos permitem
concluir que o provável diagnóstico é:

a) Linfoma não hodgkin
b) Doença da arranhadura do gato
c) Linfadenopatia reacional de provável origem viral
d) Doença fagocítica histiocitária

Questão nº: 35
A forma virchowiana da hanseníase caracteriza-se por:

a) Presença de poucos bacilos.
b) Presença de granulomas.
c) Presença de linfócitos ao redor de sebáceas.
d) Presença de macrófagos xantomatosos.

Questão nº: 36
Qual dos achados abaixo correlaciona-se mais especificamente com a morfologia
da hepatite viral B?

a) Hepatócitos em vidro fosco
b) Fibrose porta-porta

c) Corpúsculos hialinos de Mallory
d) Folículos linfoides peri-ductais

Questão nº: 37
Qual das seguintes alternativas encontra-se mais relacionada com a presença de H.
pylori na mucosa gástrica?

a) Pólipo hiperplásico
b) Linfoma não-hodgkin
c) Gastrite aguda
d) Tumor carcinóide

Questão nº: 38
Qual das alternativas abaixo melhor com relaciona-se com diagnóstico de
Dermatofibrossarcoma Protuberans?

a) Histiócitos xantomatosos
b) Focos de degeneração mixóide
c) Células gigantes multinucleadas
d) Macrófagos com hemossiderina

Questão nº: 39
Pode-se afirmar que o HPV está relacionado com qual das seguintes alterações
cervicais?

a) Pólipo endocervical
b) Metaplasia tubária
c) Hiperplasia microglandular
d) Adenocarcinoma in-situ

Questão nº: 40
As fibras de Rosenthal São tipicamente encontradas em qual tumor?

a) Astrocitoma pilocítico
b) Ependimoma
c) Oligodendrioma
d) PNET

Questão nº: 41
São padrões específicos de necrose, do ponto de vista morfológico, EXCETO:

a) Necrose caseosa
b) Necrose gordurosa
c) Necrose liquefativa
d) Necrose fibrinóide

Questão nº: 42
Os mastócitos são elementos importantes na resposta inflamatória, e são fontes
dos seguintes mediadores da inflamação, EXCETO:

a) Histamina
b) Leucotrienos
c) Óxido nítrico
d) Prostaglandinas

Questão nº: 43
O aspecto macroscópico denominado “fígado em noz-moscada” é atribuído a qual
fenômeno patológico?

a) Congestão hepática passiva crônica
b) Cirrose hepática
c) Esteatohepatite não-alcoólica
d) Congestão hepática aguda

Questão nº: 44
Sobre a Síndrome de Marfan, é CORRETO afirmar que:

a) Decorre da falha na síntese do colágeno tipo III.
b) Decorre da falha na síntese de fibrilina-1, que causa problemas na síntese de fibras
elásticas.
c) Decorre de falha na síntese de colágeno tipo VI.
d) É adquirida e está relacionada ao vírus HHV-8.

Questão nº: 45
A técnica de coloração especial indicada para o diagnóstico de depósitos de
amiloide nos tecidos é:

a) Tricrômico de masson
b) Sudan red
c) Pas com diastase
d) Vermelho congo

Questão nº: 46
Sobre os aspectos morfológicos da tuberculose, assinale a assertiva CORRETA:

a) O Complexo de Ghon corresponde ao foco de consolidação existente no parênquima
pulmonar quando da implantação de bacilos inalados.
b) A tuberculose pulmonar miliar é fruto da disseminação pelo sangue arterial dos
bacilos, de volta ao pulmão.
c) O aspecto microscópico do granuloma tuberculoso é caseação circunscrita por células
epitelióides e células gigantes multinucleadas.
d) Pacientes imunossuprimidos desenvolvem forma não granulomatosa da doença com
massas de macrófagos espumosos e sem microrganismos demonstráveis através de
colorações ácido-resistentes.

Questão nº: 47
Sobre o linfoma folicular e seu imunofenótipo, assinale o marcador que NÃO é
expresso pelas células neoplásicas:

a) CD5
b) CD10
c) CD20
d) BLC-6

Questão nº: 48
Sobre os tumores malignos de glândulas salivares, o tumor que possui tropismo por
espaços neurais, característica infiltrativa e deficientemente encapsulada, tem
morfologia tubular, sólida ou cribriforme, com núcleos compactos, escuros e
monocromáticos, com escasso citoplasma é o:

a) Carcinoma mucoepidermóide de baixo grau
b) Carcinoma de células acinares
c) Carcinoma ex-adenoma pleomórfico
d) Carcinoma adenóide cístico

Questão nº: 49
Lesões melanocíticas com morfologia celular marcadamente dendrítica, com
pigmentação exuberante, e infiltração dérmica difusa e associada a fibrose são
características do:

a) Nevo displásico
b) Nevo halo
c) Nevo congênito
d) Nevo azul

Questão nº: 50
Sobre as doenças priônicas, assinale a alternativa ERRADA:

a) A forma mais comum é a doença de creutzfeld-jakob.
b) O achado patognomônico é a transformação espongiforme do córtex cerebral ou
de estruturas profundas da substância cinzenta.
c) Não têm caráter transmissível.
d) É caracterizada pela mudança conformacional da proteína priônica em sua
isoforma “scrapie”.
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