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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

A patogênese da artrite reumatoide é complexa, 
incluindo múltiplos fatores genéticos, ambientais 
e imunológicos para a expressão e o 
desenvolvimento da doença. Assinale a 
alternativa correta em relação às informações 
conhecidas sobre esse tema. 

 

(A) Sabe-se que a citrulinação é um dos principais 

processos para a formação de autoantígenos 
através da conversão de resíduos de lisina. Mas 
também é descrita a carbamilação, que consiste 
na conversão de resíduos de arginina. 

(B) Na articulação inflamada, a presença de 

determinadas citocinas pode levar à ativação de 
células B na ausência de antígenos. Uma delas é 
a IL-10 produzida por macrófagos sinoviais. 

(C) A metalopeptidase (MMP) 13 produzida por 
macrófagos parece ter uma papel importante na 
destruição articular devido a sua avidez pelo 
colágeno do tipo II. 

(D) Múltiplas citocinas parecem estar envolvidas no 
desenvolvimento da sinovite, como TNF, IL-1, IL-
2, IL-6, IL-18 e TGF-beta. A IL-17 parece ter 
pouca participação, visto que o seu bloqueio 
apresenta pouco efeito nos pacientes com a 
doença. 

(E) As células dendríticas têm papel importante na 
apresentação de antígenos e consequente 
formação de autoanticorpos pelas células B. 
Entretanto possui pouca influência na 
diferenciação das células T. 

 

12 

Qual das alterações a seguir pode cursar com 
hiperuricemia, gota precoce e nefrolitíase por 
cristais de urato? 

 

(A) Hiperatividade da fosforribosil pirofosfato 

sintetase. 

(B) Deficiência total (não parcial) da hipoxantina-
guanina fosforribosil transferase. 

(C) Mutação do gene ANKH. 

(D) Hiperatividade da glicose-6-fosfatase. 

(E) Hiperatividade da frutose-1-fosfato aldolase. 

 

13 

A cartilagem articular 

 

(A) é avascular e aneural. 

(B) é avascular e neural. 

(C) é vascular e aneural. 

(D) é vascular e neural. 

(E) depende da articulação. 

 

14 

Paciente do sexo feminino foi encaminhada da 
endocrinologia para avaliação clínica. Ao exame 
físico, apresenta edema de ambas as mãos 
associado a baqueteamento digital. Traz 
radiografia de mãos na qual se observa reações 
periosteais nas falanges e nos metacarpos. Ao 
questionar a paciente sobre qual diagnóstico ela 
tem com a endocrinologia, a resposta dela é 

 

(A) acromegalia. 

(B) hiperparatireoidismo. 

(C) diabetes mellitus tipo 1. 

(D) doença de Cushing. 

(E) doença de Graves. 

 

15 

O sinal do “duplo contorno” é característico em 
pacientes com gota. Essa alteração é visualizada 
em qual exame de imagem? 

 

(A) Radiografia. 

(B) Ecografia. 

(C) Tomografia computadorizada convencional. 

(D) Tomografia computadorizada de dupla energia. 

(E) Ressonância nuclear magnética. 

 

16 

Paciente do sexo feminino e com diagnóstico de 
lúpus eritematoso sistêmico: eritema malar 
fotossensível, rarefação capilar, artrite de punhos 
e joelhos, FAN e anti-Sm reagentes e consumo de 
complemento. Estava em remissão de doença 
apenas com fotoproteção e hidroxicloroquina e 
necessitou de internação por apresentar 
plaquetopenia de 13.000. Caso não responda à 
corticoterapia, qual das opções a seguir NÃO 
estaria recomendada? 

 

(A) Azatioprina. 

(B) Romiplostim. 

(C) Metotrexate. 

(D) Rituximabe. 

(E) Imunoglobulina. 
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17 

O medicamento romosozumabe, aprovado para o 
tratamento da osteoporose, atua inibindo 
diretamente qual molécula? 

 

(A) RANKL. 

(B) Esclerostina. 

(C) Beta-catenina. 

(D) Osteoprotegerina. 

(E) Catepsina K. 

 

18 

Sobre o sistema complemento, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Existem três formas de ativação: alternativa, 
clássica e lectina, sendo que as duas primeiras 
dependem de anticorpo e a última não. 

(B) C1 serve para dar início à ativação da via 
alternativa e C3b da via clássica. 

(C) Existem alguns reguladores, como inibidor de C1, 
fator I e CD59. A ativação do inibidor de C1, por 
exemplo, está associada com angioedema 
hereditário. 

(D) A fase mais tardia, a partir da C5 convertase, é 

semelhante nas três vias de ativação. 

(E) Deficiência de C3 e C4 está normalmente 
associada com maior susceptibilidade a 
infecções. 

 

19 

Paciente do sexo feminino apresenta lesão 
nodular única, indolor e adjacente a uma 
articulação de sua mão esquerda. O 
reumatologista encaminha para realização de 
ressonância magnética já pensando que o tumor 
mais provável que pode ser sugerido pela imagem 
é 

 

(A) o tumor de células gigantes da bainha sinovial. 

(B) a condromatose sinovial. 

(C) o sarcoma sinovial. 

(D) o lipoma. 

(E) o condroma. 

 

20 

O teste de Mill é uma manobra semiológica 
realizada na suspeita de qual doença? 

 

(A) Tendinopatia do subescapular. 

(B) Lesão de menisco medial. 

(C) Contratura do trato iliotibial. 

(D) Síndrome trocantérica. 

(E) Epicondilite lateral. 

 

21 

Sabe-se que o transplante de células-tronco é 
ainda experimental para o tratamento das 
doenças autoimunes. Apesar disso, muitos 
pacientes se beneficiam, dependendo da correta 
indicação e do perfil do paciente. Das opções a 
seguir, qual configura o melhor perfil de paciente 
com esclerose sistêmica, candidato a esse 
tratamento? 

 

(A) Doença precoce, acometimento cutâneo difuso e 

acometimento pulmonar difuso. 

(B) Doença precoce, acometimento cutâneo limitado 
e acometimento pulmonar leve. 

(C) Doença precoce, acometimento cutâneo difuso e 

acometimento pulmonar leve. 

(D) Doença tardia, acometimento cutâneo difuso e 
acometimento pulmonar difuso. 

(E) Doença tardia, acometimento cutâneo limitado e 
acometimento pulmonar leve. 

 

22 

Paciente do sexo masculino apresenta crises 
periódicas de febre alta com duração média de 3 
semanas, mialgia com rash eritematoso nos 
locais de dor, artralgia de joelhos e tornozelos, 
conjuntivite e dor abdominal intensa. Qual 
alteração genética mais provável esse paciente 
pode apresentar? 

 

(A) MEFV. 

(B) TNFRSF1A. 

(C) MVK. 

(D) NLRP3. 

(E) NOD2. 
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23 

Qual apresentação ocular é a mais característica 
nos pacientes com artrite idiopática juvenil (AIJ)? 

 

(A) Uveíte anterior crônica. 

(B) Uveíte anterior aguda. 

(C) Uveíte posterior aguda. 

(D) Uveíte posterior crônica. 

(E) Panuveíte. 

 

24 

Paciente do sexo feminino, com artrite psoriásica 
de longa data, vai ao consultório para pedir a 
opinião do Reumatologista sobre o uso de 
biológicos. Não possui artrite no momento e nem 
queixas axiais, mas apresenta entesite 
significativa de calcâneo bilateral e acometimento 
cutâneo grave. Possui diabetes mellitus não 
controlado e, por isso, faz candidíase de 
repetição. Recentemente, realizou angioplastia 
coronariana com classificação NYHA de III. Das 
seguintes, qual a melhor opção para essa 
paciente? 

 

(A) Secuquinumabe. 

(B) Infliximabe. 

(C) Adalimumabe. 

(D) Ixequizumabe. 

(E) Ustequinumabe. 

 

25 

Em relação à síndrome antifosfolípide 
catastrófica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) É uma condição grave com alta mortalidade e 
normalmente definida pelo acometimento de três 
ou mais órgãos em menos de uma semana. 

(B) Os principais tratamentos consistem em 
anticoagulação, corticoide, plasmaférese e 
imunoglobulina, deixando o rituximabe e o 
eculizumabe para casos refratários. 

(C) Apesar de apresentar uma mortalidade próxima 
de 50%, a prevalência é baixa,  ocorrendo em 
aproximadamente 3% dos casos da síndrome 
antifosfolípide. 

(D) Púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), 
síndrome hemolítco-urêmica (SHU), coagulação 
intravascular disseminada (CIVD) e síndrome 
HELLP são alguns dos diagnósticos diferenciais. 

(E) É também conhecida por síndrome de Asherson, 
e as manifestaçõess cardiopulmonares 
costumam ser as mais frequentes. 

 

26 

Sabe-se que a solicitação do fator antinuclear 
(FAN) de rotina não está indicada, mas mesmo 
assim são recebidos muitos pacientes com o 
exame reagente sem evidência de doença 
reumatológica. O padrão nuclear pontilhado fino 
denso é um dos mais frequentemente 
encontrados em indivíduos saudáveis, sugerindo 
a presença de qual autoanticorpo? 

 

(A) Anti-p80 coilina. 

(B) Anti-B23 (nucleofosmina). 

(C) Anti-p75 (cofator de transcrição). 

(D) Anti-actina/miosina. 

(E) Anti-alfa-enolase. 

 

27 

Paciente do sexo masculino, internado em UTI 
com insuficiência renal secundária à 
glomerulonefrite rapidamente progressiva, c-
ANCA reagente, presença de anti-proteinase 3 e 
ausência de anti-membrana basal glomerular; está 
em hemodiálise e apresenta piora progressiva. 
Qual é a alternativa correta em relação ao 
tratamento? 

 

(A) Dar preferência à ciclofosfamida em relação ao 
rituximabe, pelo risco deste último ser 
parcialmente removido na hemodiálise. 

(B) A plasmaférese é o tratamento de primeira 
escolha por apresentar quadro renal grave. 

(C) O uso profilático de sulfametoxazol/trimetoprima 
e mupirocina nasal está reservado para os casos 
com acometimento dos seios paranasais. 

(D) A terapia de indução consiste sempre na 
associação de corticoide em altas doses com 
outro imunossupressor (ciclofosfamida ou 
rituximabe). 

(E) Quando o paciente atingir remissão da doença, 
as drogas de escolha são a azatioprina e o 
metotrexate. 

 

28 

Artrite relacionada às doenças inflamatórias 
intestinais são divididas em dois tipos. No tipo II, 
normalmente ela é simétrica, poliarticular e está 
relacionada à qual gene? 

 

(A) HLA-B51. 

(B) HLA-B27. 

(C) HLA-DQ2. 

(D) HLA-B44. 

(E) HLA-DQ8. 
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29 

Paciente do sexo feminino, jovem e triatleta, com 
dor articular em cotovelo e joelho à direita. Ao 
exame, apresenta limitação articular em cotovelo 
direito e discreto aumento de temperatura em 
joelho direito. História familiar positiva para 
osteoartrite de mãos e joelhos. Radiografia das 
articulações acometidas apresenta alterações 
degenerativas discretas. Qual dos seguintes 
fatores sugere que a osteoartrite pode ser 
secundária? 

 

(A) Idade jovem. 

(B) Suspeita de derrame articular no joelho. 

(C) Acometimento do cotovelo. 

(D) História familiar positiva. 

(E) Acometimento unilateral. 

 

30 

Qual das seguintes alternativas corresponde a um 
mecanismo de tolerância central para 
autoantígenos? 

 

(A) Edição de receptores de células B. 

(B) Anergia clonal. 

(C) Ignorância imunológica. 

(D) Células T reguladoras. 

(E) Secreção de IL-10 por células B. 

 

31 

Paciente do sexo feminino apresenta dor 
generalizada não inflamatória, exame físico com 
hiperalgesia e exames laboratoriais sem 
alterações significativas. Possui osteoartrite de 
coluna e joelhos de comorbidade. De acordo com 
o principal diagnóstico dessa paciente, qual é a 
melhor opção terapêutica para esse perfil? 

 

(A) Pregabalina. 

(B) Gabapentina. 

(C) Vortioxetina. 

(D) Venlafaxina. 

(E) Duloxetina. 

 

32 

Paciente do sexo masculino, assintomático, vem 
ao seu consultório perguntar qual é a 
probabilidade de ele ter espondilite anquilosante. 
Possui HLAB27 presente e um irmão em 
tratamento para a doença com terapia biológica. 
Assinale a resposta adequada para esse paciente. 

 

(A) 5-10%. 

(B) 15-20%. 

(C) 30%. 

(D) 50%. 

(E) Mais de 50%. 

 

33 

Paciente do sexo masculino, com mialgia e 
fraqueza muscular de forma intensa, vem ao  
consultório para avaliação. Está em tratamento 
para dislipidemia com sinvastatina e para 
hipertensão com anlodipino. Possui CK 
moderadamente elevada. É solicitada uma biopsia 
muscular de coxa, a qual evidencia necrose sem 
inflamação. Qual anticorpo espera-se encontrar 
nesse paciente? 

 

(A) Anti-200/100. 

(B) Anti-MDA 5. 

(C) Anti-155/140. 

(D) Anti-Mi-2. 

(E) Anti-Jo-1. 

 

34 

A síndrome de ativação macrofágica pode 
acontecer em aproximadamente 5-12% dos 
pacientes com doença de Still do adulto. Qual das 
opções a seguir NÃO é característica dessa 
síndrome? 

 

(A) Normalmente sem artrite e lesão cutânea. 

(B) Fisiopatologia envolve desregulação de linfócitos 

T. 

(C) Aspirado de medula óssea mostra 
hemofagocitose de macrófagos. 

(D) Hipertrigliceridemia e fibrinogênio/VHS reduzidos. 

(E) Baixos níveis do receptor solúvel de IL-2 (CD25). 
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35 

Paciente do sexo masculino apresenta dor lombar 
crônica, com características mistas. Chega no 
consultório com ressonância magnética 
apresentando múltiplas alterações. Qual das 
alterações listadas a seguir merece mais atenção 
para prosseguir com a investigação? 

 

(A) Nódulos de Schmorl. 

(B) Alterações tipo Modic. 

(C) Fissuras do anel fibroso. 

(D) Discreto edema no corpo vertebral L4. 

(E) Abaulamento discal L4-5. 

 

36 

Pacientes com síndrome de Sjögren e presença 
de anti-SSA/Ro estão mais propensos a 
apresentar qual manifestação neurológica, 
principalmente se houver positividade para 
antiaquaporina-4? 

 

(A) Paralisia do trigêmeo. 

(B) Acidente vascular cerebral. 

(C) Mononeurite múltipla. 

(D) Mielite transversa longitudinal. 

(E) Migrânea. 

 

37 

Qual das alterações a seguir é a menos comum de 
ser encontrada na doença de Behçet? 

 

(A) Glomerulonefrite. 

(B) Epididimite. 

(C) Hipópio. 

(D) Epilepsia. 

(E) Lesão acneiforme. 

 

38 

Paciente do sexo masculino, com monoartrite 
crônica de punho esquerdo, realizou ampla 
investigação para doenças reumatológicas sem 
encontrar etiologia. Como o paciente é médico 
veterinário, o reumatologista pensou na 
possibilidade de artrite fúngica e solicitou biopsia 
com coloração especial para fungos, esperando 
encontrar 

 

(A) cryptococcus neoformans. 

(B) sporothrix schenckii. 

(C) histoplasma capsulatum. 

(D) coccidioides immitis. 

(E) aspergillus fumigatus. 

 

39 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à 
síndrome antifosfolípide. 

 

(A) Infecções virais, como herpes, podem positivar 
os anticorpos relacionados à doença. 

(B) Úlceras cutâneas podem acontecer devido à 

trombose arterial cutânea. 

(C) Positividade contra outros antígenos, como 
protrombina e fosfatidilserina, podem justificar a 
negatividade para os anticorpos clássicos. 

(D) Duas ou mais dosagens de anticardiolipina IgM 

ou IgG acima de 40 unidades é um dos critérios 
laboratoriais. 

(E) Prematuridade antes de 36 semanas é um dos 
critérios clínicos. 

 

40 

Paciente do sexo masculino com dor e edema em 
antebraço/punho direito. A ressonância magnética 
sugere síndrome de interseção do antebraço 
(SIA). Essa condição acontece por um processo 
inflamatório no cruzamento do abdutor longo do 
polegar + extensor curto do polegar com 

 

(A) extensor ulnar do carpo. 

(B) extensor dos dedos. 

(C) extensor longo do polegar. 

(D) extensor do dedo mínimo. 

(E) extensores radiais do carpo. 

 

41 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à 
febre reumática. 

 

(A) Pacientes com múltiplos ataques de artrite 
podem evoluir com artropatia de Jaccoud. 

(B) Alterações neuropsiquiátricas sequelares 
(PANDA) podem cursar com síndrome de 
Tourette e transtorno obsessivo-compulsivo. 

(C) As manifestações cutâneas (eritema marginado e 
nódulos subcutâneos) acontecem em 
aproximadamente 20% dos pacientes. 

(D) A cardite está presente em aproximadamente 50-

65% dos casos, e todas as camadas do coração 
podem ser afetadas. 

(E) A artrite reativa pós-estreptocócica diferencia-se 
da artrite da febre reumática por ter uma duração 
mais prolongada. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Reumatologia  Tipo  01 – Página 10 

 

42 

Paciente do sexo feminino com fenômeno de 
Raynaud, edema de mãos, neuralgia do trigêmeo 
e leve hipertensão pulmonar no ecocardiograma. 
Qual anticorpo espera-se encontrar reagente 
nessa paciente? 

 

(A) Anti-Jo-1. 

(B) Anti-RNP. 

(C) Anti-DNA. 

(D) Anti-SSA/Ro. 

(E) Anti-RNA polimerase III. 

 

43 

No contexto de artrite reativa e presença de 
HLAB27, quais dos microrganismos a seguir está 
menos relacionado? 

 

(A) Campylobacter. 

(B) Salmonella. 

(C) Mycoplasma. 

(D) Yersinia. 

(E) Shigella. 

 

44 

Em relação à sarcoidose, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A síndrome de Lofgren é caracterizada pela 

tríade: artrite, febre e adenopatia hilar bilateral. 

(B) A hipercalcemia e a hipercalciúria podem levar 
ao aumento da secreção da enzima conversora 
da angiotensina (ECA). 

(C) A presença ou não de dactilite e uveíte pode 

ajudar a diferenciar das espondiloartrites. 

(D) A presença de aumento das parótidas faz 
diagnóstico diferencial com síndrome de Sjögren 
e de paralisia facial com doença de Lyme. 

(E) O acometimento muscular costuma ser 
sintomático e a apresentação nodular é a mais 
comum. 

 

45 

O padrão de acometimento articular mais comum 
encontrado na doença de Lyme é 

 

(A) oligoarticular assimétrico, principalmente quadril. 

(B) poliarticular assimétrico. 

(C) poliarticular simétrico. 

(D) oligoarticular assimétrico, principalmente joelho. 

(E) axial. 

 

46 

A apresentação mais comum do acometimento 
ocular nos pacientes com lúpus eritematoso 
sistêmico é a ceratoconjuntivite seca. Depois 
dela, qual é a mais frequentemente observada? 

 

(A) Episclerite. 

(B) Esclerite. 

(C) Uveíte. 

(D) Vasculopatia retiniana. 

(E) Pseudotumor orbitário. 

 

47 

Paciente do sexo feminino, jovem, vem ao 
consultório com crises de dor e edema articular 
localizados principalmente em punhos, segundas 
metacarpofalangeanas e joelhos. Ao exame, está 
com derrame articular em joelho esquerdo. 
Realizadas artrocentese e análise do líquido 
sinovial, observou-se cristais romboides com 
birrefringência fracamente positiva. Qual 
alteração a seguir espera-se encontrar nessa 
paciente? 

 

(A) Mutação do gene ANKH (perda de função). 

(B) Hipermagnesemia. 

(C) Elevação da ferritina. 

(D) Cálcio e PTH reduzidos. 

(E) Hiperfosfatasia. 

 

48 

A calculadora FRAX avalia o risco de fratura em 
10 anos. Qual das doenças reumatológicas a 
seguir está presente no seu questionário? 

 

(A) Espondilite anquilosante. 

(B) Osteoartrite. 

(C) Gota. 

(D) Fibromialgia. 

(E) Artrite reumatoide. 
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49 

Paciente do sexo feminino com diagnóstico de 
artrite reumatoide há aproximadamente 5 anos, 
atualmente com doença em remissão em 
monoterapia com upadacitinibe 15 mg/dia. Há 
alguns meses, vem apresentando algumas 
infecções recorrentes, associadas à perda 
ponderal e sudorese. No hemograma de controle, 
apresenta neutropenia de 580. Na suspeita de 
alguma alteração hematológica da série branca, 
qual alteração linfocitária pode ser encontrada 
nessa paciente? 

 

(A) Linfócitos T multinucleados. 

(B) Linfócitos T grandes e glanulares. 

(C) Linfócitos B multinucleados. 

(D) Linfócitos B grandes e glanulares. 

(E) Linfócitos B e T grandes, glandulares e 

multinucleados. 

 

50 

Exames de imagem funcionais, como o SPECT 
(tomografia computadorizada por emissão de 
fóton único) e a ressonância magnética funcional, 
conseguiram identificar  uma redução do fluxo 
sanguíneo em quais regiões do SNC em pacientes 
com fibromialgia? 

 

(A) Núcleo caudado e ínsula. 

(B) Tálamo e ínsula. 

(C) Tálamo e núcleo caudado. 

(D) Ínsula e córtex cingulado. 

(E) Córtex cingulado e tálamo. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

As espondiloartrites são um grupo de doenças, sendo a espondilite anquilosante a mais clássica. Escreva, 
em forma de texto, as seguintes características da doença: principais sintomas (articulares e extra-
articulares, pelo menos três de cada); alterações laboratoriais (incluindo exame genético) mais frequentes; 
alterações em exames de imagem (radiografia e ressonância magnética de sacro-ilíacas e coluna); três 
mecanismos principais de tratamento farmacológico. 
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