
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

REUMATOLOGIA 

 
 

Questão nº: 21 

São associações significativas entre antígeno leucocitário humano (HLA) dos 

seguintes tipos e doenças, EXCETO: 

 

a) HLAB27 e artrite reativa. 

b) HLADR4 e Síndrome de Sjogren. 

c) HLADR4 e artrite reumatoide. 

d) HLAB27 e uveíte anterior aguda. 

 

Questão nº: 22 

São mecanismos de autoimunidade, EXCETO: 

 

a) Mimetismo molecular. 

b) Estimulação por super-antigenos. 

c) Substituição do receptor em linfócito autorreativos. 

d) Adjuvanticidade associada a micróbio e à lesão tecidual. 

 

Questão nº: 23 

Os anticorpos podem ocasionar dano tecidual na doença auto-imune. São exemplos 

de doenças em que esse é o mecanismo patológico envolvido, EXCETO: 

 

a) Artrite reumatoide 

b) Granulomatose com poliangeíte 

c) Síndrome de Goodpasture 

d) Tireoidite de Hashimoto 

 

Questão nº: 24 

São exemplos de doenças auto-imunes, EXCETO: 

 



a) Dermatite herpetiforme 

b) Pênfigo vulgar 

c) Lúpus eritematoso sistêmico 

d) Talassemia major 

 

Questão nº: 25 

Dentre os mecanismos patogênicos envolvidos no lúpus eritematoso sistêmico é 

correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Ativação anômala de imunidade inata. 

b) Inativação anômala de imunidade inata. 

c) Limiares baixos de ativação de imunidade adaptativa. 

d) Eliminação reduzida de imunocomplexos. 

 

Questão nº: 26 

A classificação da nefrite lúpica pela International Society of Nephrology e a Renal 

Pathology Society incluem, EXCETO: 

 

a) Nefrite lúpica mesangial mínima. 

b) Nefrite lúpica focal proliferativa. 

c) Nefrite lúpica proliferativa segmentar difusa. 

d) Nefrite lúpica aterosclerótica. 

 

Questão nº: 27 

Dentre os critérios neurológicos para diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico 

da Systemic Lupus International Collaborating Clinic (SLICC) NÃO está incluído: 

 

a) Disfunção cognitiva 

b) Estado confusional agudo 

c) Psicose 

d) Mielite 

 

 



Questão nº: 28 

Podem ser complicações da artrite reumatoide grave, como manifestações extra-

articulares, EXCETO: 

 

a) Mielopatia cervical 

b) Uveíte 

c) Periodontite 

d) Amiloidose 

 

Questão nº: 29 

Dentre as complicações do uso crônico de glicocorticoides NÃO está incluída: 

 

a) Osteoporose 

b) Diabetes 

c) Osteonecrose 

d) Osteopetrose 

 

Questão nº: 30 

Correlacione corretamente a EXCEÇÃO na toxicidade descrita abaixo e os 

fármacos envolvidos: 

 

a) Oftalmopatia e hidroxicloroquina 

b) Granulocitopenia e sulfassalazina 

c) Leucocitose e sulfassalazina 

d) Hepatopatia e sulfassalazina 

 

Questão nº: 31 

Dentre os agentes biológicos utilizados nos tratamentos de doenças das articulações 

estão incluídos, EXCETO: 

 

a) Rituximabe. 

b) Tocilizumabe. 

 



c) Infliximabe. 

d) Alefacepte. 

 

Questão nº: 32 

Para diagnosticar febre reumática é necessário que os pacientes apresentem, por 

exemplo, poliartrite e 3 ou mais manifestações MENORES listadas abaixo 

(Critérios de Jones, revisados em 1992). Dentre essas manifestações menores NÃO 

está incluído: 

 

a) Intervalo P-R aumentado no eletrocardiograma 

b) Hemossedimentação elevada 

c) Leucocitose 

d) Coréia 

 

Questão nº: 33 

São características da esclerose sistêmica difusa, EXCETO: 

 

a) Rara crise renal. 

b) Crise renal comum. 

c) Presença de anticorpo anti topoisomerase I (Scl-70). 

d) Comprometimento cutâneo generalizado. 

 

Questão nº: 34 

A síndrome de Sjogren pode causar manifestações extra-glandulares e 

complicações. As neoplasias mais comumente associadas à doença são: 

 

a) Melanoma 

b) Glioblastoma 

c) Linfoma 

d) Osteossarcoma 

 

 

 



Questão nº: 35 

As espondiloartrites são um grupo de enfermidades com manifestações clínicas em 

comum. Paciente com idade menor de 45 anos, e relato de 4 meses de dor lombar, 

havendo HLAB27 positivo se pode classifica-lo como espondiloartrite associando 

um dos elementos abaixo, EXCETO: 

 

a) Entesite 

b) Psoríase 

c) Sacroileíte ao raio X 

d) Pitting ungueal 

 

Questão nº: 36 

Dentre as vasculites pode haver diversas causas para as manifestações clínicas. 

Podem ser enfermidades em que ocorre deposição de imunocomplexos, EXCETO: 

 

a) Vasculite lúpica 

b) Vasculite por IgA 

c) Arterite de takayasu 

d) Vasculite crioglobulinemica 

 

Questão nº: 37 

O diagnóstico de arterite de takayasu pode ser suspeitado havendo: 

 

a) Hipotensão 

b) Lesão muscular inflamatória 

c) Ganho de peso 

d) Claudicação de membro superior 

 

Questão nº: 38 

A presença de úlceras orais recorrentes e a associação de manifestação clínica 

abaixo descrita sugere o diagnóstico de doença de Behçet: 

 

a) Hipertensão 

b) Lesão muscular inflamatória 



c) Perda de peso 

d) Teste de patergia positivo 

 

Questão nº: 39 

Dentre os diagnósticos mais frequentes de MONOARTRITES estão: 

 

a) Artrite reativa 

b) Artrite psoriásica 

c) Gota 

d) Artrite reumatóide 

 

Questão nº: 40 

Podem ser agentes farmacológicos indutores de crise de GOTA, EXCETO: 

 

a) Glicocorticóides 

b) Acido acetil salicílico 

c) Ciclosporina 

d) Hidroclorotiazida 

 

Questão nº: 41 

Qual item                                                 grave em paciente 

com artrite reumatoide em curto prazo? 

 

a) VHS e PCR persistentemente elevados. 

b)                                   lulas. 

c)     -                                 elevados. 

d) Dor cervical alta. 

 

Questão nº: 42 

Homem de 65                                                                

                                                                                  

                                              na bacia. Qual melhor hipótese 

diagnóstica? 

 



a)                              stata 

b)           de neoplasia renal 

c)                  

d         de Paget 

 

Questão nº: 43 

Em relação as                                                                 

                           dio calibre? 

 

a) Vasculite por IgA 

b) Crioglobulinemia 

c)      a de Kawasaki 

d                          -       ndrome de Goodpasture) 

 

Questão nº: 44 

Sobre a                             CORRETO afirmar: 

 

a) A mielite transversa                  mais comumente associada. 

b)                    frequente                                                 o. 

c                                                 mais comum e atinge 85% dos 

                                   a. 

d             o auricular de             fator de risco para a perda auditiva progressiva. 

 

Questão nº: 45 

A respeito da                     -                                           

correto afirmar que: 

 

a)                                                               mais comuns. 

b) Síndrome da cauda equina   a mais comum e de maior gravidade. 

c)                 a causa mais frequente de comprometimento renal. 

d                            de Anderson ocorre preferencialmente na coluna cervical. 

 

 



Questão nº: 46 

A disfagia no lúpus eritematoso sistêmico é geralmente causada por: 

 

a) Varizes do esôfago 

b) Úlceras do esôfago 

c) Hipomotilidade do esôfago 

d) Candidíase do esôfago 

 

Questão nº: 47 

Em relação a manifestação cardíaca na Esclerose sistêmica a fibrose miocárdica 

está mais comumente relacionada à:  

 

a) Necrose em banda do músculo cardíaco. 

b) Disfunção sistólica do ventrículo direito. 

c) Hipertensão arterial pulmonar. 

d) Doença pulmonar intersticial. 

 

Questão nº: 48 

A manifestação oftalmológica mais comum no LES é:  

 

a) Episclerite 

b) Uveíte anterior 

c) Esclerite 

d) Ceratoconjuntivite seca 

 

Questão nº: 49 

Em relação as causas conhecidas de eritema nodoso, marque a alternativa 

ERRADA:  

 

a) Estreptococcia 

b) Anticoncepcionais 

c) Behçet 

d) Febre reumática 



Questão nº: 50 

A maior causa de mortalidade nos pacientes com doença mista do tecido conectivo, 

diretamente relacionada à DMTC, é: 

 

a) Miocardite 

b) Fibrose pulmonar 

c) Vasculite 

d) Hipertensão pulmonar 

 

 

FIM 


