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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede?
                                                                                                     Ronaldo Lemos*

1. Quer ter uma experiência completamente diferente da internet? Basta instalar no seu navegador o plug-in 
chamado Demetricator. Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos 
mas também outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se “engajaram” com uma 
publicação.   

2.  A experiência é atordoante. Vivenciei-a. Estamos tão acostumados a enxergar os números das reações que vêm 
com cada publicação. Após enxergar um post sem esses números, somos obrigados a ver o conteúdo por si 
só, nu e cru, sem adornos, e a pensar qual o valor que aquilo tem por si.

3. Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet. O estado 
geral da rede hoje é de inflamação generalizada. Por causa desses números (likes, compartilhamentos, 
retuítes), as redes sociais se tornaram um concurso de histeria. Ganha quem é mais histriônico, chocante 
ou apelativo.

4. Um caminho é repensar a arquitetura das redes sociais. É preciso criar mecanismos mais sofisticados de 
indexar a importância do que é publicado por meio delas. Hoje, o mecanismo é simples: quanto mais radical 
um post, mais engajamento ele gera, o que, por sua vez, leva a mais distribuição e ainda mais engajamento. 
Essa dinâmica não precisa ser assim. Esse desenho premia o extremismo. É possível sim um desenho que 
premie racionalidade e moderação. 

5. Criar uma métrica assim permitiria que os usuários organizassem sua experiência na rede. Quem 
quisesse ver histeria ficaria livre para isso. Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação, em vez de 
radicalização inflamatória, selecionaria essa outra opção, que hoje não existe. 

6. Em outras palavras, criar outros critérios de organização da informação e deixar que os usuários decidam 
como querem ver suas timelines é um caminho promissor: traz mais racionalidade à internet.

* Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

Folha de S. Paulo. Mercado, p. A 20, 8 abr. 2019. Adaptado.

 01)  É correto afirmar que, considerando-se especificamente o comportamento do frequentador das redes sociais, 
a atitude que melhor responde à indagação proposta no título do texto remete à ideia de que este usuário 
deve, fundamentalmente, 

a) publicar um post indicando quais as suas preferências de compartilhamento.
b) dissimular, no seu navegador, a instalação do plug-in chamado Demetricator.
c) reorganizar sua experiência nas redes e decidir como deseja ver suas timelines.
d) selecionar no dia a dia os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes de interesse próprio.

02)  É correto afirmar que uma estratégia argumentativa utilizada pelo autor é 

a) apoiar-se apenas em posicionamentos de estudiosos que são similares aos seus.
b) basear-se em fatos históricos passados para responder à pergunta retórica do título do texto. 
c) apresentar, com total imparcialidade, pontos de vista diversos sobre a arquitetura das redes sociais.
d) utilizar a primeira pessoa verbal para se aproximar do leitor e obter adesão para o que busca defender.

03)  Na frase “Ganha quem é mais histriônico, chocante ou apelativo.”, é correto afirmar que a palavra sublinhada, 
conforme é popularmente conhecida, pode ser substituída, sem alteração do sentido, por

a) híspido.
b) historial.
c) histérico.     
d) historiento.
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04)  Observe a figura a seguir.

                   Disponível em: <https://www.temapesquisa.com/single-post/2016/08/03/Brasil-cultiva-discurso-de-%C3%B3dio-nas-redes-
sociais-mostra-pesquisa>. Acesso em: 08 fev. 2020. Adaptado.

Em Como premiar a moderação na rede?, o autor aborda a necessidade de se “repensar a arquitetura das 
redes sociais” quanto às postagens e aponta alguns aspectos negativos que as envolvem.

As palavras transcritas do texto que referendam a ausência de moderação na rede e, de certo modo, dialogam 
com a imagem apresentada são, exceto

a) “histeria”.
b) “extremismo”.
c) “radicalização”.
d) “racionalidade”.

05)  “No processo de leitura e contrução de sentido dos textos, levamos em conta que a escrita/fala baseiam-se em 
formas-padrão e relativamente estáveis de estruturação. [...] Os gêneros textuais – práticas sociocomunicativas 
– são constituídos de um determinado modo, com uma certa função, em dadas esferas de atuação humana, 
o que nos possibilita (re)conhecê-los e produzi-los, sempre que necessário.”

KOCH, Ingedore V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2012, p. 101-102.

A partir desse conceito, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede? pertence ao gênero _______________. Caracteriza-se por ser um 
texto _______________ em que o autor defende um ponto de vista sobre uma questão polêmica, muitas 
vezes debatida em sociedade, como é o caso das redes sociais e suas nuances. O contexto de circulação 
desse tipo texto é, geralmente, o meio _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a) relato pessoal / injuntivo / publicitário.
b) relato pessoal / descritivo / acadêmico.
c) artigo de opinião / expositivo / científico.
d) artigo de opinião / argumentativo / jornalístico.

06)  A denotação e a conotação dizem respeito às variações de significado que ocorrem no signo linguístico – 
elemento que representa o significado e o significante. Nem sempre os vocábulos contêm apenas um 
significado (denotação), podendo apresentar uma variedade deles de acordo com o contexto em que são 
empregados (conotação).

A esse respeito, é correto afirmar que a frase na qual há palavras empregadas no sentido conotativo é

a) “... selecionaria essa outra opção, que hoje não existe.”
b) “Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação ...”
c) “O estado geral da rede hoje é de inflamação generalizada.”
d) “... deixar que os usuários decidam como querem ver suas timelines.”
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07)  Para produzir o texto Como premiar a moderação na rede? o autor utiliza elementos coesivos que promovem 
a sua manutenção temática.

A partir dessa perspectiva, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os elementos 
coesivos.

(  ) No fragmento “... somos obrigados a ver o conteúdo por si só, nu e cru, sem adornos...”, identifica-se a 
presença da coesão por elipse do sujeito.

(  ) Na passagem “Após enxergar um post sem esses números...”, o conector destacado, considerando-se 
sua semântica corretamente analisada, exprime uma noção de tempo.

(  ) Na frase “... quanto mais radical um post, mais engajamento ele gera...”, a palavra em destaque reforça 
a ideia de congruência e de moderação que perpassa as postagens.

(  ) Em “Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos mas também 
outras métricas...”, o conector sublinhado inicia uma oração que exprime ideia de contraste.

A sequência correta é

a)  (V); (V); (F); (F).
b)  (F); (V); (F); (V).
c)  (F); (F); (V); (V).
d)  (V); (F); (V); (F).

08)  Leia os textos a seguir.
Texto I

“Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet.” (3º §)

Texto II

Disponível em: <https://www.diariocachoeirinha.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2043675-charges-e-cartuns-ganham-mais-
espaco-com-internet-e-redes-sociais.html>. Acesso em: 08 fev. 2020.

A crase representa um dos metaplasmos por supressão de fonemas a que as palavras estão sujeitas à 
medida que uma língua evolui. 

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Entendendo-se que a crase se caracteriza pela fusão de duas vogais idênticas, está correto o seu 
emprego em “... acesso à internet.” (Texto I), pois indica-se adequadamente a contração da preposição 
“a”, exigida pela regência da palavra “acesso”, com o artigo feminino “a”, que acompanha o substantivo 
feminino “internet”.
                                                                 ASSIM,

II. o sinal indicativo de crase também deveria ser usado em “inventei a internet” (Texto II) e, por esse 
motivo, a sua ausência caracteriza um erro quanto ao seu emprego na referida frase, já que “inventar” 
é um verbo transitivo indireto, regido de preposição “a”, e o artigo “a” determina o substantivo feminino 
“internet”; logo, o certo é grafar: “inventei à internet”.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)  a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
b)  a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
c)  as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d)  as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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09)  “Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma 
relação entre ambos.”

                       CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2010, p. 268.

Com base nesse conceito, avalie as frases em que o termo “a” em destaque foi empregado como preposição.

I. “A experiência é atordoante. Vivenciei-a.”
II. “... o que, por sua vez, leva a mais distribuição...”
III. “Estamos tão acostumados a enxergar os números...”
IV. “... sofisticados de indexar a importância do que é publicado...”

Está correto apenas o que se indica em

a)  I e III.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  II e IV.

10)  Avalie o que se afirma sobre o objetivo da utilização das aspas em “engajaram”, considerando-se o seu 
contexto de uso na frase “... outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se ‘engajaram’ 
com uma publicação.” (1º §).

I. Isolar um vocábulo de caráter explicativo. 
II. Indicar hesitação ou interrupção do pensamento.
III. Salientar, em si, um termo típico do jargão midiático.
IV. Revelar o uso dessa palavra fora da acepção original.

Está correto apenas o que se informa em

a)  I e II.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  III e IV.

Instruções: As questões de 11 a 22 se referem ao texto a seguir.

O pai do herói autista

1. O canadense David Shore é o criador da série The Good Doctor, cujo personagem é Shaun Murphy, 
um médico dividido entre seus tormentos pessoais e a capacidade extraordinária de salvar vidas. Com o 
excelente Freddie Highmore na pele de um jovem cirurgião autista, a série, constituída de vários episódios, 
caiu nas graças dos brasileiros. Em parte da entrevista transcrita a seguir, Shore fala sobre os desafios para 
fazer de um autista um personagem tão pop.

2. Um diferencial de The Good Doctor é dar ao espectador a sensação de ver o mundo como um autista. 
Por que essa preocupação com as filigranas sensoriais? Não queria que as pessoas simplesmente 
vissem um autista na tela, mas que pudessem se identificar com ele e se colocassem no lugar de Shaun para 
poderem entendê-lo e amá-lo. Shaun não é perfeito, mas é o nosso herói, e ele tenta superar seus desafios 
com destemor. Queria que o público embarcasse nessa jornada de superação.

3. Como as pessoas com autismo e seus familiares têm reagido à série? Criaram-se expectativas. 
Foi muito gratificante. Havia nervosismos por parte da comunidade autista antes de a série ir ao ar, mas 
as respostas foram emocionantes e acolhedoras. Infelizmente existe muita conversa sobre diversidade na 
televisão, mas a realidade dos autistas nunca tinha sido abordada o suficiente. Eu sabia do risco de não 
agradar a todos, mas me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.

4. Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas 
de profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim. 
Alimentei-me de muitas leituras e informações sobre isso. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, 
julgamentos injustos e prematuros. Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o 
tempo todo. Mas é um processo mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo 
nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim. Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a 
viver bem a vida.

Veja. 18 set. 2019, edição nº 2652, p. 110-101. Adaptado.
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11)   Na entrevista, David Shore esclarece que, embora tenha abordado um assunto polêmico e pouco explorado na 
TV, ao escolher discutir o tema, uma de suas intenções era a de que o espectador observasse o personagem 
central sob outra perspectiva.

Nesse sentido, é correto afirmar que, na concepção do cineasta, o autista deverá ser visto na série, 
fundamentalmente, como um

a)  doente mental que, como muitos, enfrenta barreiras no seu entorno.
b)  indivíduo que vive um processo de exclusão cultural, familiar e social.
c)  ser humano que busca superar situações-limite com intrepidez peculiar.
d)  sujeito que demonstra autoconfiança, ainda que distanciado das pessoas. 

12)  A frase que não apresenta uma opinião de David Shore sobre a série The Good Doctor e seu personagem  
       principal, no contexto em que aparece, é

a)  “... muito gratificante.” (3º §)
b)  “... mas me sinto bem...” (3º §)
c)  “... atitude tão saudável ...” (4º §)
d)  “... não ficar para baixo nunca...” (4º §)

13)  No trecho “... Shore fala sobre os desafios para fazer de um autista um personagem tão pop”, é correto afirmar    
       que a palavra em destaque, no contexto em que foi empregada, assume especialmente o sentido de

a)  popular.
b)  singular.
c)  exemplar.
d)  particular.

14)  O texto O pai do herói autista apresenta partes de uma entrevista feita com o canadense David Shore, 
criador de The Good Doctor, uma série televisiva atual.

Considerando-se a entrevista como um gênero textual que circula, geralmente, na esfera jornalística, 
preencha as lacunas a seguir.

A entrevista é um texto _______________ cujo objetivo primordial é o de transmitir ao leitor _______________ 
e informações de uma pessoa conhecedora do assunto abordado. Nas perguntas feitas, o entrevistador 
apresenta a ideia essencial que _______________ o pensamento do entrevistado. É feita oralmente e depois 
transcrita para publicação, quando se suprimem as marcas de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  expositivo / opiniões / sintetiza / oralidade.
b)  injuntivo / acontecimentos / aborda / oralidade.
c)  injuntivo / argumentos / resume / informalidade.
d)  expositivo / instruções / descreve / informalidade.

15)  De acordo com a norma-padrão, é correto afirmar que a frase que contém desvio em termos de regência verbal é

a)  “Eu sabia do risco de não agradar a todos...”
b)  “Por isso as pessoas devem assistir a série...”
c)  “... ele tenta superar seus desafios com destemor...”
d)  “Havia nervosismos por parte da comunidade autista...”

16) Segundo a norma-padrão da língua e atendendo às regras de regência nominal, é correto afirmar que a 
preposição que substitui aquela em destaque na frase “... a série, constituída de vários episódios, caiu nas 
graças dos brasileiros.”, com o mesmo sentido, é

a)  em.
b)  por.
c)  com.
d)  entre.
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17)  “Conforme sua posição junto ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ser proclíticos (antepostos ao 
verbo), mesoclíticos (intercalados no verbo) e enclíticos (pospostos ao verbo).”

                               CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2010, p. 538.

A esse respeito, leia os textos a seguir. 
Texto I

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/780319072916753735/?lp=true >. Acesso em: 10 fev. 2020.

Texto II

                                                        “... para entendê-lo e amá-lo.” (2º §)

Preencha corretamente as lacunas.

De acordo com a norma-padrão, nos dois textos é _______________ a colocação do pronome oblíquo 
enclítico quando ocorre, na oração, a presença do infinitivo_______________ regido da _______________ 
“para”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  obrigatória / pessoal / conjunção
b)  indiferente / pessoal / preposição
c)  obrigatória / impessoal / conjunção
d)  indiferente / impessoal / preposição

18)  As vozes verbais são um tipo de relação estabelecida entre o sujeito gramatical e o verbo de uma oração. 
Por meio delas é possível identificar quem pratica e quem recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, quem 
é o agente ou o paciente. 

A esse respeito, leia o verbete de dicionário a seguir.

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/estupidamente/>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Em qual frase transcrita do texto O pai do herói autista registra-se a mesma voz verbal identificada na 
oração do verbete “... machucou-se estupidamente.”?

a)  “Criaram-se expectativas.” (3º §)
b)  “Ele tenta superar seus desafios.” (2º §)
c)  “Alimentei-me de muitas leituras.” (4º §)
d)  “A série foi bem aceita pelos brasileiros”. (1º §)
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19)  É correto afirmar que no período “Não queria que as pessoas simplesmente vissem um autista na tela...”, a 
oração em destaque exerce a mesma função sintática que a oração grifada em

a)  A expectativa é de que a série caia nas graças do espectador e inaugure um novo conceito na TV. 
b)  Fui investigar, pois estava convencido de que The Good Doctor me instigaria do princípio ao fim. 
c)  Não é segredo que os episódios provocarão reações inusitadas no público, inclusive no da área médica. 
d)  O cineasta criador da famosa série antes pesquisou se todos aceitariam um autista como personagem.

20)  Leia as passagens transcritas do texto, nas quais David Shore se expressa acerca do protagonista da série.

I. “... me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.” (3º §). 
II. “... o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim.” (4º §). 

Essa visão particular e pessoal dá realce à função da linguagem corretamente identificada como função

a)  fática.
b)  apelativa.
c)  expressiva.
d)  metalinguística.

21)  Sobre a coesão textual, no trecho “Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a viver bem a vida.”, 
é correto afirmar que a locução “tão...que” tem o valor semântico de

a)  ressalva.
b)  adversão.
c)  aditamento.
d) consequência.

22)  Leia o último parágrafo do texto.

“Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas de 
profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim, 
absolutamente. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, julgamentos injustos e prematuros. 
Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o tempo todo. Mas é um processo 
mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais 
inspiradoras para mim.”

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca da grafia e da acentuação das palavras 
presentes no parágrafo.

(  ) Substituir “percalços” por “percalsos” corrige adequadamente a grafia desse vocábulo.
(  ) Emprega-se o “h” medial no termo “semelhantes” por se tratar de uma letra integrante de um dígrafo.
(  ) Colocar o acento circunflexo na sílaba -ÊN de “pacientes” é o mais correto, pois se trata de uma 

palavra paroxítona terminada em “s”.
(  ) Usa-se o acento agudo em “Mas”, que no texto é uma conjunção e um monossílabo, somente se, em 

outro contexto, for empregada como adjetivo.

A sequência correta é

a)  (F); (V); (F); (V).
b)  (V); (F); (F); (V).
c)  (V); (F); (V); (F).
d)  (F); (V); (V); (F).
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Instruções: As questões de 23 a 27 se referem ao texto a seguir.

Com ‘Parasita’, Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente
                                                                                                                                                                     Inácio Araújo*

1. “Parasita” conseguiu, para resumir, o que nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram: 
ser o centro de uma cerimônia destinada, até aqui, a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força 
mercadológica. Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com “Parasita” 
o Oscar 2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.
2. Ao tratar de conflitos do desenvolvimento atrasado e veloz da Coreia do Sul, Bong Joon-ho, o diretor, 
acertou na mosca: falou ao mundo inteiro dos desequilíbrios demenciais do capitalismo contemporâneo.
3. Mas convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul e alaga a casa da família pobre: 
é também dos desequilíbrios climáticos brutais contemporâneos que “Parasita” trata.
4. Toda essa novidade veio num ano em que os indicados estiveram muito acima da média habitual. Pelo 
menos “O Irlandês”, “Coringa”, “História de um Casamento” e “Era Uma Vez em... Hollywood” destacaram-se 
recentemente, para não falar da proeza, mais técnica do que outra coisa, de “1917”.
5. Seja como for, era tido como favorito por muitos desde que levou, também surpreendentemente, o Globo 
de Ouro.

* Articulista da Folha.
Folha de São Paulo. Ilustrada, 11 fev. 2020, p. C1. Adaptado.

23)  No texto, o analista Inácio Araújo faz menção a certas abordagens veiculadas no filme que merecem ser divulgadas. 
A esse respeito, é correto afirmar que algumas delas, presentes no segundo e terceiro parágrafos, envolvem, 
fundamentalmente, uma situação de momento evidenciada por meio de

a)  um paradoxo.
b)  um ceticismo.
c)  uma acessão.
d)  uma denúncia.

24)  Tendo como base a significação contextual de palavras e expressões, preencha corretamente as lacunas do 
texto a seguir.
Na língua portuguesa há porções de frases cujo significado ultrapassa o sentido _______________ das 
suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem, implicando uma leitura 
contextual. São comumente utilizadas na linguagem _______________ e algumas estão muito enraizadas 
na cultura linguística dos falantes. Um exemplo desse tipo de expressão presente no texto Com ‘Parasita’, 
Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente é “_______________”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  literal / informal / “acertar na mosca”.
b)  figurado / informal / “levar o Globo de Ouro”.
c)  literal / formal / “estar acima da média habitual”.
d)  figurado / formal / “ser o centro de uma cerimônia”.

25)  Leia o período transcrito do texto.

“Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com ‘Parasita’ o Oscar 
2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.”

Avalie o que se afirma sobre as orações sublinhadas.

I. Valem-se da construção verbal na voz passiva.
II.  Apresentam tempos e modos verbais distintos.
III. Exemplificam um tipo de oração subordinada adverbial.
IV. São ambas orações principais do período que integram.
V. Vêm introduzidas por conjunção e exprimem uma circunstância. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  II e IV.
b)  III e V.
c)  I, II e V.
d)  I, III e IV.



11
CAMAR 2021 - Anatomia Patológica (ANP) - Versão A 

26)  Leia o slide a seguir.

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/DiegoPrezia/numerais-30801152>. Acesso em: 10 fev. 2020.

É correto afirmar que a palavra especificamente está grafada entre vírgulas pelo mesmo motivo que esse 
sinal gráfico foi empregado em

a)  “... Bong Joon-ho, o diretor, acertou na mosca...”   
b)  “... nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram...” 
c)  “... a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força mercadológica.” 
d)  “... convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul...”

27) Considerando-se as palavras que compõem o texto, uma informação quanto à divisão e à classificação 
silábica está corretamente indicada em

a)  A – QU – I é uma trissílaba.
b)  HÁ – BI – TUAL é uma trissílaba.
c)  TÉ – C – NI - CA é uma polissílaba.
d)  DE – MEN – CI – AIS é uma polissílaba.

28)  Na Língua Portuguesa, há determinadas palavras que podem apresentar uma multiplicidade de significados, 
de acordo com seu contexto de uso. 

A partir desse conceito, leia o texto a seguir.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/340232946846670464/?lp=true>. Acesso em: 10 fev. 2020.

A esse respeito, é correto afirmar que o conceito apresentado se aplica à palavra “sonho”, não só por 
apresentar sentido ambíguo perceptível no texto da propaganda, como também porque no seu emprego 
identifica-se um fato linguístico denominado

a)  ironia.
b)  sinonímia.
c)  denotação.
d)  polissemia.
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29)  Se a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade, é correto afirmar que o período 
que apresenta uma incoerência é

a)  Faz muito tempo que não vamos à biblioteca, ao cinema e ao museu.
b)  Graças à derrota daquele dia, o time não se classificou para o mundial.
c)  Ele pediu para eu guardar segredo, mas foi difícil para mim ficar calada.
d)  Sabíamos que o resultado nada tinha a ver com o desempenho do grupo.

30) O infinitivo pessoal ora se flexiona, ora não. O verbo indicado nos parênteses deverá flexionar-se de modo a 
estabelecer corretamente a concordância em

a)  Alunos e professores acabaram de (sair) para uma visita a Inhotim.
b)  Costumavam (fazer) planos para nunca desistirem de seus sonhos.
c)  Os cientistas ainda não foram capazes de (erradicar) o vírus corona.
d)  O casal viu se (espalhar) pelos ares as páginas de suas lembranças.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução CFM nº 2.264/2019, definiu a telepatologia 
como o exercício da especialidade médica em patologia, mediado por tecnologias, para o envio de dados 
e imagens com o propósito de emissão de relatório, como suporte às atividades anatomopatológicas 
desenvolvidas localmente. 

É correto afirmar que, na telepatologia, a transmissão dos exames ficará sob responsabilidade de médico 
com Registro de

a)  Telemedicina (RT) na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
b)  Biossegurança (RB) na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
c)  Boas Práticas Laboratoriais (RBPL) no Conselho Federal de Medicina (CFM).
d)  Qualificação de Especialista (RQE) no Conselho Regional de Medicina (CRM).

32)  Nas lesões celulares por hipóxia, alterações eletrolíticas e na síntese das proteínas e lipídeos agridem as 
membranas citoplasmática e de organelas e a célula morre por necrose ou apoptose. 

Na transição das lesões reversíveis para irreversíveis, é correto afirmar que a alteração celular que representa 
o chamado ponto de não retorno é caracterizada por

a)  formação de bolhas na membrana citoplasmática.
b)  interrupção da atividade da enzima ATP sintetase.
c)  acúmulo de água no citoplasma (degeneração hidrópica).
d)  acúmulo de triglicerídeos no citoplasma (esteatose vacuolar).

33)  Agressões são reconhecidas por meio de moléculas trazidas com o agente agressor (PAMP – Pathogen 
Associated Molecular Pattern) ou geradas por ação deste (DAMP – Damage Associated Molecular Pattern) 
em componentes do organismo. 

É correto afirmar que, entre as moléculas nucleares, aquela que se comporta como DAMP é a proteína

a)  S-100 (Soluble in 100%).
b)  β-amiloide (Beta-amiloide).
c)  HSP70 (Heat Shock Protein 70).
d)  HMGB1 (High Mobility Group Box 1).

34)  A formação de trombos envolve o processo de coagulação sanguínea e a atividade plaquetária, estando 
associada à clássica tríade de Virchow (lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo, modificação na 
coagulabilidade do sangue). 

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre algumas alterações associadas à trombose.

I. Hipóxia de qualquer origem agride o endotélio e o torna pró-coagulante.
II. Fluxo turbilhonado no aneurisma favorece a ativação e a agregação plaquetária.
III.  Aumento da síntese de fatores da coagulação, como fibrinogênio, acompanha inflamações localizadas 

ou generalizadas.
IV. Após traumatismos e cirurgias extensas, há liberação de tromboplastina (fator tecidual) e ativação da 

via intrínseca da coagulação.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.
b)  I, II e III. 
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.
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35)  Na carcinogênese humana, o Human papillomavirus (HPV) tem tropismo para epitélio escamoso da pele e 
de mucosas, principalmente do colo uterino. 

Nesse caso, é correto afirmar que a carcinogênese viral ocorre pela intensa ação das oncoproteínas virais 
precoces 6 e 7, respectivamente, sobre as proteínas supressoras 

a)  p16 e pWT (Wilms tumor).
b)  p18 e pMYC (Myelocytoma).
c)  p53 e pRB (Retinoblastoma).
d)  p85 e pBCR (Breakpoint cluster region).

36) As células neoplásicas malignas são imortais, têm crescimento autônomo e possuem capacidade de se 
deslocar, de invadir os tecidos vizinhos e de se implantar a distância.

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre algumas alterações associadas às células cancerosas.

I. A evasão da senescência replicativa decorre da telomerase permanentemente ativa.
II.  A autonomia de sinais de proliferação resulta de produção de fatores de crescimento ou seus receptores.
III. A adaptação metabólica resulta das exacerbações acentuadas da glicogênese (efeito Warburg) e 

fosforilação oxidativa.
IV. A insensibilidade aos sinais inibidores de mitose decorre de mutação com perda de função ou deleção 

de genes supressores de tumor.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.
b)  I, II e IV. 
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

37)  O carcinoma de pequenas células do pulmão predomina na sexta ou sétima década de vida, é mais comum no 
sexo masculino e tem forte associação com o tabagismo. Em relação aos aspectos morfológicos, apresenta 
características distintas. 

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre alguns aspectos associados ao carcinoma de pequenas células 
do pulmão.

I. O tumor é geralmente central.
II. As células apresentam núcleo denso e citoplasma escasso.
III. As células são positivas para os marcadores cromogranina e sinaptofisina.
IV. As células são negativas para os marcadores CD56 e TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1).

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.
b)  I, II e III.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

38)  Vasculites são um grupo de doenças relativamente raras caracterizadas por inflamação na parede vascular. 

Entre as vasculites de grandes vasos, é correto afirmar que a principal aortite não infecciosa é a 

a)  doença de Behçet.
b)  doença de Kawasaki.
c)  arterite de células gigantes.
d)  poliangeíte eosinofílica com granulomas.
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39) O disgerminoma é o tumor de células germinativas maligno mais comum do ovário, principalmente entre 
crianças e mulheres jovens, com idade média de 22 anos. Em relação aos aspectos morfológicos, apresenta 
características distintas.

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre alguns aspectos associados ao disgerminoma.

I. A lesão é geralmente grande (> 10cm) e sólida.
II. Ao corte, apresenta superfície lobulada e brancacenta, podendo ter cistos.
III. As células tumorais são predominantemente grandes, com citoplasma claro, núcleo arredondado, 

nucléolo evidente e mitoses frequentes.
IV. As células formam massas entre septos fibrosos com focos de diferenciação neuroectodérmica primitiva 

e com formação de rosetas neuroblásticas.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e III.
b)  I, II e III.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

40)  O carcinoma de endométrio é a neoplasia invasiva do trato genital feminino mais comum. Com base em 
elementos moleculares, imuno-histoquímicos e clinicopatológicos, o carcinoma endometrial é atualmente 
subdividido. 

É correto afirmar que mutações nos genes TP53 e PPP2R1A são características do subtipo

a)  seroso.
b)  mucinoso.
c)  célula clara.
d)  endometrioide.

41)  No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, com maior incidência a partir 
dos 65 anos de idade. A etiologia do carcinoma prostático permanece desconhecida, mas alguns fatores 
moleculares têm associação.

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre alguns fatores etiológicos associados ao câncer de próstata.

I. Amplificação de oncogenes, como o MCC (Mutated in Colorectal Cancers).
II. Mutação germinativa, como no gene HOXB13 (Homeobox protein Hox-B13).
III. Deleção de genes supressores de tumor, como o PTEN (Phosphatase and TENsin homolog).
IV. Silenciamento gênico por mecanismo epigenético, como no APC (Adenomatous polyposis coli).

Está correto apenas o que se afirma em

a)  II e III.
b)  I, II e IV.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

42)  O carcinoma de células escamosas representa aproximadamente 95% de todas as neoplasias malignas do 
pênis e suas variantes histológicas se relacionam ou não com o Human papillomavirus (HPV). 

Entre as variantes relacionadas ao HPV, é correto afirmar que aquela que se apresenta ulcerada e com 
massa irregular avermelhada é a 

a)  usual.
b)  basaloide.
c)  verrucosa.
d)  sarcomatoide.
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43)  O estômago é a sede mais comum de tumores mesenquimais no trato digestivo, principalmente o tumor do 
estroma gastrointestinal ou GIST (GastroIntestinal Stromal Tumor). O GIST apresenta fenótipo e genótipo 
peculiares. 

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre algumas características do GIST.

I. Expressão da proteína CD34 em cerca de 75% dos casos.
II. Expressão da proteína CD117 em cerca de 95% dos casos.
III. Mutação no gene c-KIT (KInase Tyrosine-protein) em cerca de 80% dos casos.
IV. Mutação no gene PDGFRA (Platelet-Derived Growth Factor Receptor A) em cerca de 90% dos casos.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  II e III.
b)  I, II e III.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

44)  Pólipos são massas de tecido que se projetam para a luz intestinal e, quanto à origem, podem ser neoplásicos 
(adenomas) ou não neoplásicos.

É correto afirmar que, entre os pólipos neoplásicos, aquele que é precursor do carcinoma colorretal associado 
à instabilidade de microssatélites é o adenoma 

a)  viloso.
b)  tubular.
c)  serrilhado.
d)  tubulo viloso.

45) O carcinoma papilífero é a neoplasia maligna mais comum da tireoide e apresenta diversas variantes 
histológicas. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o carcinoma papilífero e suas variantes mais 
agressivas.

(  ) A de células altas é a menos comum.
(  ) A folicular tem maior risco de disseminação vascular.
(  ) A sólida tem baixa atividade mitótica e infiltrado linfoide.
(  ) A de células colunares é mais agressiva em pacientes mais velhos.
(  ) A esclerosante difusa se assemelha ao tumor de Warthin das glândulas salivares.

A sequência correta é

a)  (V); (F); (V); (F); (V).
b)  (F); (V); (F); (V); (F).
c)  (V); (F); (F); (V); (F).
d)  (F); (V); (V); (F); (V).

46)  As neoplasias malignas das glândulas salivares são distintamente heterogêneas, compreendem numerosos 
tipos de células e incidem em adultos e crianças.

Numere, por ordem de frequência, as neoplasias malignas das glândulas salivares.

(  ) Carcinoma adenoide cístico.
(  ) Carcinoma de células acinares.
(  ) Carcinoma tipo mucoepidermoide.
(  ) Carcinoma em adenoma pleomórfico.

A sequência correta dessa numeração é 

a)  (1); (3); (2); (4).
b)  (1); (4); (3); (2).
c)  (2); (1); (4); (3).
d)  (2); (3); (1); (4).
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47)  A hanseníase, doença infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae, compromete a pele e os nervos 
periféricos, tem evolução crônica interrompida por surtos reacionais e, do ponto de vista imunopatológico, 
apresenta classificação espectral. 

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre alguns aspectos histológicos da hanseníase.

I. Forma indeterminada: caracteriza-se por infiltrado inflamatório mononuclear perineural.
II. Forma borderline: caracteriza-se por infiltrado inflamatório polimorfonuclear perivascular.
III. Forma tuberculoide: caracteriza-se por infiltrado inflamatório granulomatoso perianexial.
IV. Forma virchowiana: caracteriza-se por infiltrado difuso de células espumosas na derme.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e III.
b)  I, II e IV.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

48)  As histiocitoses compreendem um grupo heterogêneo de doenças proliferativas de células dendríticas e 
macrófagos/monócitos, cuja classificação depende de aspectos clínicos e de achados histopatológicos.

Associe corretamente a histiocitose à sua característica clinicopatológica: idade usual; sítios mais comuns; 
outros achados, respectivamente.

HISTIOCITOSES CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS
(1) 
(2) 
(3) 
(4)

Granuloma eosinofílico
Xantogranuloma juvenil
Histiocitose multicêntrica
Doença de Rosai-Dorfman

(  ) 10 a 30 anos / pálpebras e região malar / linfadenopatia.
(  ) 30 a 50 anos / cabeça e mãos / artrite e neoplasia.
(  ) 0 a 2 anos / cabeça e pescoço / lesões oculares.
(  ) 2 a 6 anos / lesões cutâneas raras / lesões ósseas.

A sequência correta é

a)  (1); (2); (3); (4).
b)  (1); (3); (4); (2).
c)  (3); (4); (1); (2).
d)  (4); (3); (2); (1).

49)  Atualmente, classifica-se o adenocarcinoma endocervical tanto por características morfológicas quanto por 
fatores etiológicos baseados na relação com o Human papillomavirus (HPV). 

Acerca dos tipos de adenocarcinoma endocervical, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(  ) O mucinoso caracteriza-se por células em anel de sinete e não está associado ao HPV. 
(  ) O seroso caracteriza-se por células com núcleos altamente atípicos, relativa falta de adesão intercelular 

e está associado ao HPV.
(  ) O endometrioide é constituído por células colunares, com núcleos pseudoestratificados, atipia de leve 

a moderada e não está associado ao HPV. 
(  ) O estratificado invasor produtor de mucina apresenta células globosas, com morfologia de cálice, atipia 

moderada a acentuada e não está associado ao HPV.
(  ) O gástrico apresenta células com citoplasma eosinofílico, bordas citoplasmáticas distintas, núcleos 

irregulares localizados na base e não está associado ao HPV.

A sequência correta é

a)  (V); (F); (V); (F); (V).
b)  (F); (V); (F); (V); (F).
c)  (V); (V); (F); (V); (F).
d)  (F); (F); (V); (F); (V).
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50)  O diagnóstico citopatológico da neoplasia folicular não invasiva da tireoide com características nucleares do 
tipo papilar (NIFTP - noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features) é desafiador 
e recursos moleculares podem contribuir no diagnóstico diferencial. 

Acerca dos critérios diagnósticos da NIFTP, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. 

(  ) Ausência de necrose tumoral.
(  ) Mutação BRAFV600E frequente (50% dos casos).
(  ) Arquitetura papilar e corpos psamomatosos comuns.
(  ) Cariomegalia e grau nuclear elevado (maioria 2+ a 3+ em 4+).
(  ) Índice mitótico elevado (cerca de 5 mitoses por 10 campos de grande aumento). 

A sequência correta é

a)  (V); (F); (V); (F); (V).
b)  (F); (V); (F); (V); (F).
c)  (V); (F); (F); (V); (F).
d)  (F); (V); (V); (F); (V).

51)  Recentemente o proeminente papel da citologia urinária na detecção precoce de lesões uroteliais, sobretudo 
de alto grau, foi valorizado com a adoção de critérios morfológicos estritos para a definição de atipia e para a 
diferenciação entre células uroteliais reativas e neoplásicas.

Associe corretamente a atipia citológica urinária à sua característica morfológica de casos.

ATIPIAS CITOLÓGICAS URINÁRIAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE CASOS
(1) 
(2) 
(3) 
(4)

Células uroteliais atípicas
Neoplasia urotelial de alto grau 
Neoplasia urotelial de baixo grau
Suspeito para neoplasia urotelial de alto grau

(  ) Células atípicas com contorno nuclear irregular 
e relação núcleo/citoplasma maior ou igual a 0,5.

(  ) Células monomórficas e presença de núcleos 
fibrovasculares.

(  ) Células atípicas com hipercromasia nuclear e 
cromatina grosseira.

(  ) Células atípicas frequentes (mais que 10 células) 
e com relação núcleo/citoplasma maior ou igual 
a 0,7.

A sequência correta é

a)  (1); (2); (3); (4).
b)  (1); (3); (4); (2).
c)  (3); (4); (1); (2).
d)  (3); (4); (2); (1).

52)  Proliferações mesoteliais podem representar grande desafio diagnóstico em citologia de fluidos corporais, 
especialmente no diagnóstico diferencial entre proliferações mesoteliais reativas benignas e mesoteliomas 
malignos, devido às similaridades das características citopatológicas. Nesse contexto, a imunocitoquímica 
pode ser decisiva. 

Numere, por ordem de frequência, os anticorpos primários mais utilizados e reativos no mesotelioma maligno. 

(  ) Desmina.
(  ) P53 (Protein 53).
(  ) GLUT-1 (Glucose Transporter-1).
(  ) EMA (Epithelial Membrane Antigen).

A sequência correta dessa numeração é 

a)  (1); (2); (3); (4).
b)  (1); (3); (4); (2).
c)  (3); (4); (1); (2).
d)  (4); (3); (2); (1).
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53)  As lesões fibroepiteliais e mesenquimais da mama compreendem grupos muito heterogêneos de desordens 
proliferativas, cujas características citomorfológicas permitem o correto diagnóstico.  

Associe corretamente a lesão mamária à sua característica citomorfológica.

LESÕES MAMÁRIAS CARACTERÍSTICAS CITOMORFOLÓGICAS
(1) 

(2) 

(3) 

(4)

Fibroadenoma

Fasciíte nodular

Miofibroblastoma

Tumor Phyllodes

(  ) As células epiteliais têm núcleos redondos a ovais, cromatina 
delicada, contornos nucleares suaves e quantidades moderadas de 
citoplasma; o pleomorfismo nuclear é mínimo ou ausente e as 
figuras mitóticas são raras.

(  ) As células possuem núcleos ovais com cromatina fina, discretos 
nucléolos e citoplasma escasso. O pleomorfismo é geralmente 
leve, mas pode ser mais evidente. Sulcos intranucleares e/ou 
pseudoinclusões podem ser observadas e frequentes.

(  ) As células fusiformes atípicas apresentam cariomegalia, 
hipercromasia nuclear, membrana nuclear com contornos 
irregulares, grandes nucléolos e inclusões intranucleares.

(  ) As células fusiformes, em aspirados altamente celulares, estão 
dispostas em aglomerados frouxos e apresentam cromatina 
uniformemente dispersa e contornos nucleares suaves; figuras 
de mitose podem ser observadas.

A sequência correta é

a)  (1); (2); (3); (4).
b)  (1); (3); (4); (2).
c)  (3); (4); (1); (2).
d)  (4); (3); (2); (1).

54)  A incidência e o tipo de neoplasia maligna metastática em citologia peritoneal são diferentes entre mulheres 
e homens. A familiaridade com os sítios mais comuns de metástases na citologia peritoneal é importante, 
especialmente em pacientes com sítio primário desconhecido. 

Numere, por ordem de frequência, a distribuição das neoplasias metastáticas presentes em efusões 
peritoneais nas mulheres. 

(  ) Mamário.
(  ) Genitourinário.
(  ) Gastrointestinal.
(  ) Mülleriano (tubo-ovariano).

A sequência correta é 

a)  (2); (1); (4); (3).
b)  (2); (4); (3); (1).
c)  (4); (2); (3); (1).
d)  (4); (3); (2); (1).
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55) O carcinoma urotelial representa cerca de 90% nas neoplasias malignas da bexiga e é caracterizado por 
variantes morfológicas cujos critérios diagnósticos são desafiadores. A identificação precisa da variante 
histológica do carcinoma urotelial tem implicações importantes para o manejo do paciente.

A esse respeito, avalie o que se afima sobre alguns critérios diagnósticos de variantes do carcinoma urotelial.

I. Carcinoma urotelial microcístico é composto por cistos ovais redondos de até 2mm de diâmetro, 
revestidos por células colunares baixas ou achatadas.

II. Carcinoma urotelial com diferenciação divergente é a variante mais comum e tem o subtipo com 
diferenciação escamosa associado com baixas taxas de recorrência e melhor prognóstico.

III. Carcinoma urotelial micropapilar é mais comum em homens, com pico de incidência na 6ª década 
de vida, e caracteriza-se por células com vacuolização citoplasmática, núcleos indentados e 
imunorreativas para MUC1 (Mucin 1).

IV. Carcinoma urotelial plasmocitoide é variante agressiva e caracterizada por células com núcleos 
hipercrômicos e excêntricos que infiltram estroma edematoso ou mixoide e demonstram mutações nos 
genes CDH1 (E-cadherin) e RB (retinoblastoma).

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e III. 
b)  I, II e IV.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

56)  A morfologia apócrina é uma característica comumente encontrada na prática da patologia mamária e é 
definida pela presença de células cuboidais ou colunares exibindo citoplasma granular eosinofílico abundante. 
A identificação precisa da lesão apócrina tem implicações importantes para a conduta em mastologia. 

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre algumas características das lesões apócrinas da mama.

I. Carcinoma ductal in situ apócrino alto grau caracteriza-se por células apócrinas atípicas com 
múltiplos nucléolos e cromatina grosseira, em foco maior que 2mm, associadas com extensa 
necrose.

II. Carcinoma ductal in situ apócrino não alto grau caracteriza-se por células apócrinas atípicas com 
arquitetura micropapilar e cribriforme, em foco maior que 2mm, com inflamação periductal associada.

III. Hiperplasia apócrina atípica é caracterizada por uma proliferação de epitélio apócrino com nucléolos 
proeminentes e figuras de apoptose preenchendo os espaços de ductos com arquitetura cribriforme, 
em foco de 1mm.

IV. Atipia apócrina associada à lesão esclerosante caracteriza-se por células com discreta cariomegalia e 
nucléolos inconspícuos, associadas com adenose esclerosante ou cicatriz radial, sendo comuns 
necrose e atividade mitótica.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.
b)  I, II e III.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.
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57) Os linfomas de grandes células anaplásicas são clínica, patológica e geneticamente heterogêneos. Avanços 
recentes nas técnicas moleculares ampliaram o entendimento do gene ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase), 
com impacto na classificação dessas neoplasias linfoides.

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre algumas características dos linfomas de grandes células 
anaplásicas.

I. O linfoma de grandes células anaplásicas ALK-negativo é morfologicamente indistinguível do linfoma 
de grandes células anaplásicas sistêmico ALK-positivo, exceto pela ausência da expressão da proteína 
ALK. 

II. O linfoma de grandes células anaplásicas sistêmico ALK-positivo é caracterizado pela proliferação de 
células com abundante citoplasma, núcleo pleomórfico, que expressa forte e uniformemente CD30 e 
tem expressão aberrante de ALK devido a translocações no locus 2p23. 

III. O linfoma de grandes células anaplásicas sistêmico ALK-positivo é mais comum em crianças e adultos 
jovens, com maior ocorrência no sexo feminino, que usualmente se apresenta em estágios iniciais 
(estágios I e II) e com frequentes sintomas sistêmicos (cerca de 75% dos casos).

IV. O linfoma de grandes células anaplásicas ALK-negativo é mais comum em adultos, com média de 
idade entre 55 e 60 anos, tem discreta predominância no sexo masculino e se apresenta, na maioria 
dos casos (cerca de 50%), como doença linfonodal seguida da manifestação extranodal (cerca de 
20%), principalmente no fígado, pulmão e pele. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.
b)  I, II e IV.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

58) O sarcoma de Ewing e os sarcomas do tipo Ewing são neoplasias mesenquimais de células redondas, 
altamente agressivos, ocorrendo mais frequentemente em crianças e jovens adultos. A identificação de novas 
alterações moleculares tem contribuído enormemente para a classificação morfológica desses sarcomas, 
com impacto clínico. 

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre algumas características do sarcoma de Ewing e dos sarcomas 
do tipo Ewing.

I. O sarcoma CIC (Capicua Transcriptional Repressor) é o sarcoma do tipo Ewing mais frequente e 
caracterizado pela alteração molecular t(4;19)(q35;q13) associada à fusão dos genes CIC-DUX4 
(Double homeobox 4), e, morfologicamente, por apresentar células organizadas em padrão de 
crescimento lobular.

II. O sarcoma de células redondas ETS (Erythroblastosis vírus Transforming Sequence) não fundido 
é caracterizado por células redondas, com pleomorfismo nuclear e nucléolo discretos e tem a alteração 
molecular t(4;x)(p11;q31) associada com a ocorrência desse sarcoma em tecido mole profundo das 
paredes torácica e abdominal.

III. O sarcoma de células redondas rearranjo BCOR (BCL-6 corepressor) envolve mais frequentemente 
a pelve, os membros inferiores e a região paraespinhal; tem células arredondadas ou fusiformes com 
núcleos angulados e hipercrômicos e com nucléolos não proeminentes na maioria dos casos, e 
apresenta forte e difusa positividade nuclear para CCNB3 (G2/mitotic-specific cyclin-B3) e a alteração 
inv(x)(p11;p11) molecularmente.

IV. O sarcoma de Ewing incide predominantemente (cerca de 80% dos casos) na metáfise de ossos 
longos, apresenta forte imunopositividade para CD99, além de reatividade para os marcadores não 
específicos desmina, proteína S-100, CD57 e PAX7 e, molecularmente, apresenta a alteração t(11;22)
(q24;q12) associada à fusão dos genes EWSR1 (Ewing Sarcoma Breakpoint Region 1) - FLI1 (Friend 
Leukemia virus Integration site 1) em 85% dos casos.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e III.
b)  I, II e IV.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.
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59) O meduloblastoma compreende um grupo biologicamente heterogêneo de tumores do cerebelo e está 
entre as mais comuns neoplasias malignas cerebrais na infância. Diferentes subgrupos moleculares do 
meduloblastoma estão associados a diferentes idades e prognósticos.

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre os subgrupos do meduloblastoma.

I. O subgrupo WNT (Wingless-related Integration Site) representa cerca de 10% dos casos, 
manifestando-se após 4 anos de idade; frequentemente são metastáticos ao diagnóstico e o 
prognóstico para os pacientes menores de 16 anos é intermediário, com 60% de sobrevida em 5 
anos. 

II. O subgrupo SHH (Sonic Hedgehog) é dominante em crianças menores de 3 anos e em adultos maiores 
de 16 anos de idade, com discreta predominância no sexo masculino; tem prognóstico fortemente 
dependente da idade do paciente, histologia tumoral, presença de metástases e genótipo.

III. O subgrupo 3 representa cerca de 25% dos casos; é especialmente comum durante a infância, 
predominantemente no sexo masculino; tem alta incidência de metástases ao diagnóstico; é considerado 
o subgrupo mais agressivo, com sobrevida global em 5 anos menor que 60% e apresenta a amplificação 
do gene MYC (Myelocytoma) como característica definidora desse subgrupo. 

IV. O subgrupo 4 é o mais comum, representando cerca de 35 a 40% dos casos; tem predominância 
no sexo masculino; tem como alteração genética mais prevalente a superexpressão do gene 
PRDM6 (PR Domain-containing Protein 6) e apresenta, em aproximadamente um terço dos casos, 
metastáses ao diagnóstico, com recidiva geralmente 5 anos após o diagnóstico inicial e sobrevivência 
considerada intermediária. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  II e III. 
b)  I, II e IV.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.

60) O sarcoma de Kaposi tem importância epidemiológica por ser uma doença definidora da AIDS (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida). A ampla disponibilidade da terapia antirretroviral altamente eficaz reduziu a sua 
prevalência no contexto da infecção pelo HIV (Human Immunodeficiency Vírus). Entretanto, o sarcoma de 
Kaposi também se apresenta em indivíduos não infectados pelo HIV. 

A esse respeito, avalie o que se afirma sobre algumas características das formas do sarcoma de Kaposi.

I. Na forma iatrogênica, após transplante de órgãos sólidos, apresenta-se frequentemente com 
lesões cutâneas, ocasionalmente com lesões mucosas e raramente com lesões viscerais, e 
caracteriza-se morfologicamente por máculas com discreto infiltrado inflamatório perivascular, 
predominantemente linfoplasmocitário.

II. Na forma endêmica, crianças frequentemente apresentam múltiplos linfonodos comprometidos e uma 
história natural muito agressiva da doença, incluindo disseminação visceral, que se caracteriza 
morfologicamente pela proliferação de espaços vasculares na derme que não são revestidos por 
endotélio, além da formação de glóbulos hialinos.

III. Na forma relacionada à AIDS, apresenta-se com múltiplas lesões cutâneas nos membros, tronco e 
face, com lesões mucosas muito comuns (identificadas em 80% dos pacientes) com envolvimento 
visceral geralmente muito agressivo em 75% e se caracteriza pela presença de células fusiformes 
substituindo fibras colágenas, espaços vasculares contendo hemácias e pigmentos de hemossiderina 
em macrófagos.

IV. Na forma clássica, geralmente se apresenta com poucas lesões cutâneas confinadas aos membros 
inferiores e raras lesões mucosa e visceral predominantemente no trato gastrointestinal; tem curso 
indolente e mostra imunopositividade de LANA (Proteína nuclear associada à latência) do KSHV (Kaposi 
Sarcoma Herpesvirus) ou HHV-8 (Human herpesvirus-8) nas células fusiformes que revestem espaços 
vasculares na imuno-histoquímica.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II. 
b)  I, II e IV.
c)  I, III e IV.
d)  II, III e IV.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

✓ a numeração das questões e a paginação estão corretas;

✓ todas as questões estão perfeitamente legíveis;

✓ a “versão” da prova e a “especialidade” correspondem aos campos “versão” e “especialidade” contidos 
em seu Cartão de Respostas; e

          ✓       Sendo detectada alguma anormalidade, solicite imediatamente a substituição do caderno de questões. 

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre 
a mesa, óculos escuros, brincos, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira de qualquer tipo 
ou material, gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, qualquer recipiente ou 
embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas, 
cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/
ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, 
calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer tipo, chave-alarme, aparelhos 
sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou quaisquer dispositivos que receba, 
transmita e armazene informações. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

6. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas: marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido ou não preenchido 
integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, 
será de inteira responsabilidade do candidato e também considerada incorreta.

8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, 
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 (vinte) minutos do 
tempo total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas e o entregue.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


