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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01-  O sangue periférico é constituído por três diferentes linhagens celulares: glóbulos brancos ou leucócitos, hemácias 
ou eritrócitos e plaquetas. Sobre as células sanguíneas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Os leucócitos mononucleares incluem os linfócitos, os plasmócitos e os monócitos. 
b) As hemácias tomam a sua forma final anucleada após o eritroblasto ortocromático, já com o núcleo degenerado, sofrer o 

fenômeno de enucleação. A célula originada ainda contém grande quantidade de RNA em seu citoplasma, chamada de 
reticulócito. 

►c) A avaliação do esfregaço do sangue periférico só permite análise quantitativa das linhagens celulares. 
d) Apesar de todos os leucócitos originarem-se de um precursor hematopoético comum na medula óssea, os precursores 

intermediários são distintos e são influenciados por diferentes fatores de crescimento. 
e) Os neutrófilos são assim chamados pela sua tonalidade neutra nas colorações de Romanowsky. 

 

 
02 - Sobre a hematopoese, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante a vida fetal, até o segundo mês, a hematopoese ocorre inicialmente no fígado. 
►b) Nos adultos, a medula óssea é o único local onde ocorre a hematopoese. Em algumas doenças, como na anemia 

hemolítica, pode-se encontrar hematopoese extramedular (fígado e baço). 
c) Na vida pós-natal, a formação primária de linfócitos (na ausência de estímulo antigênico) ocorre apenas no timo. 
d) A medula óssea nos recém-nascidos é extremamente celular, com a presença de muitos adipócitos. 
e) A celularidade da medula óssea aos 60 anos de vida é ao redor de 60%. 

 

 
03 - Sobre a coagulação do sangue, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A coagulação do sangue consiste numa série de reações bioquímicas sequenciais envolvendo a interação de proteínas, 
comumente denominadas fatores da coagulação, além de células (em particular, as plaquetas) e íons. 

b) O coágulo tem como componente principal a fibrina. 
c) Deficiências dos fatores da coagulação podem ocasionar doenças hemorrágicas (coagulopatias). As principais 

manifestações clínicas dessas doenças são os sangramentos, que podem ocorrer de forma espontânea ou induzida por 
trauma ou cirurgia. 

d) Dentre todas as coagulopatias, as hemofilias e a doença de Von Willebrand são as mais frequentes. 
►e) O primeiro relato de hemofilia foi no século XV, mas os avanços sobre a bioquímica e a genética da doença ocorreram ao 

longo do século XX. 
 

 
04 - Sobre a doença de Von Willebrand (DVW), assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A doença de Von Willebrand (DVW) é uma doença hemorrágica causada por uma alteração quantitativa ou qualitativa do 
fator de Von Willebrand. 

b) Atualmente, a DVW é considerada a forma mais comum de doença hemorrágica. 
►c) O diagnóstico do subtipo de DVW é realizado através da atividade antigênica do fator Von Willebrand. 
d) A aglutinação plaquetária induzida pela ristocitina faz parte da investigação diagnóstica do subtipo de DVW. 
e) O diagnóstico da DVW é feito em três etapas: identificação dos pacientes com possível DVW, baseando-se na história 

clínica e em testes de hemostasia de rotina; diagnóstico e definição do tipo de DVW; e caracterização do subtipo de DVW. 
 

 
05 - Sobre os tipos de doença de Von Willebrand (DVW), assinale a alternativa correta. 
 

a) A DVW tipo 1 é a forma menos comum, compreendendo 30 a 40% dos casos, usualmente com padrão de herança 
autossômica dominante, com penetrância incompleta. 

►b) A DVW tipo 2 caracteriza-se por apresentar alterações da molécula do fator de Von Willebrand sem alterar sua atividade 
antigênica. 

c) A DVW tipo 3 é a forma mais leve da doença e conhecida como DVW tipo plaquetário. 
d) A DVW tipo plaquetário, ou pseudodoença de Von Willebrand, é decorrente de uma intensa redução da síntese do fator 

de Von Willebrand. 
e) A DVW adquirida é uma doença muito frequente nas crianças. 

 

 
06 - Sobre o tratamento das hemofilias, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O DDAVP é uma droga sintética que produz um aumento transitório do fator VIII e do fator de Von Willebrand em pessoas 
normais, em alguns indivíduos com hemofilia A leve ou moderada e em alguns pacientes com doença de Von Willebrand. 

►b) Analgésicos como paracetamol, codeína ou ácido acetilsalicílico podem ser utilizados para hemofílicos, dependendo da 
intensidade da dor. 

c) As drogas antifibrinolíticas têm sido usadas como terapia adjuvante nos sangramentos de mucosa. 
d) A artrocentese nas hemartroses geralmente não é indicada, exceto quando há grande distensão articular ou quando não 

há resolução da hemartrose com a terapia de reposição adequada. 
e) A reposição de concentrado de fatores pode ser realizada por infusão intermitente ou contínua. A desvantagem da infusão 

intermitente inclui a grande variação no nível plasmático da droga e a dificuldade em se medir o valor que represente um 
estado estável, além do inconveniente para a enfermagem. 
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07 - A hemofilia A e a hemofilia B são doenças hemorrágicas hereditárias decorrentes de deficiências quantitativas ou 
defeitos moleculares dos fatores VIII e IX, respectivamente. Sobre essas doenças, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Embora sejam doenças hereditárias, em 30-40% dos casos de hemofilia A não há história familiar de manifestações 
hemorrágicas. 

b) Como as hemofilias apresentam manifestações hemorrágicas semelhantes, não é possível distinguir a hemofilia A da 
hemofilia B somente com base em critérios clínicos. 

c) As hemofilias A e B são exemplos clássicos de doença recessiva ligada ao cromossomo X. 
►d) A mulher portadora irá transmitir a doença para 50% dos seus filhos, e o estado de portadora para 25% de suas filhas. 
e) Dentro de uma família, a gravidade clínica da doença é constante, isto é, parentes de hemofílicos graves terão a doença 

com a mesma gravidade. 
 
08 - Sobre os achados morfológicos do sangue periférico, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 

com a coluna da esquerda. 
 

1. Pontilhado basófilo. 
2. Corpúsculo de Howell-Jolly. 

3. Anel de Cabot.  
4. Corpúsculo de Heinz. 

(   ) Representa remanescentes nucleares de DNA, sendo observado em 
pacientes asplênicos e em anemias diseritropoéticas. 

(   ) Anéis basofílicos circulares, sendo observado em intoxicação por chumbo, 
anemia perniciosa e anemias hemolíticas. 

(   ) Representa agregados ribossômicos. Observa-se nas síndromes 
talassêmicas, deficiência de ferro e intoxicação por chumbo. 

(   ) Representa agregados de hemoglobina. Observa-se em pacientes 
talassêmicos ou que apresentam hemoglobinas instáveis, pacientes 
esplenectomizados ou com doença hepática crônica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 1 – 4. 
b) 2 – 3 – 4 – 1. 
c) 1 – 2 – 4 – 3. 
►d) 2 – 3 – 1 – 4. 
e) 3 – 4 – 2 – 1. 

 
09 - Sobre esferocitose hereditária, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Aproximadamente um terço dos casos é determinado por herança autossômica recessiva ou mutação de novo. 
b) Entre as manifestações clínicas estão anemia, esplenomegalia, icterícia intermitente, úlceras de perna e cardiomiopatia. 
c) Uso de ácido fólico deve ser indicado, principalmente quando na presença de reticulocitose. 
►d) Tratamento com esplenectomia tem falha terapêutica em 30% dos casos de esferocitose grave, devido a mutações 

diversas. 
e) Os exames laboratoriais que caracterizam a esferocitose são: reticulocitose, presença de esferócitos em esfregaço de 

sangue periférico, fragilidade osmótica aumentada, teste de Coombs direto normal e elevada concentração de 
hemoglobina corpuscular média. 

 
10 - Criança apresenta palidez e hematomas aos 9 anos de idade. Realiza hemograma, sendo confirmada anemia 

(Hb = 7,0 g/dL) e plaquetopenia (pl = 30.000/mm3). Consultou com hematologista e foi percebida baixa estatura, 
manchas café com leite em dorso, ausência de polegar direito e fácies com microftalmia e microssomia. A principal 
hipótese diagnóstica é de: 

 

►a) anemia de Fanconi. 
b) anemia de Backfan-Diamon. 
c) disceratose congênita. 
d) anemia falciforme. 
e) Sd de Bloom. 

 
11 - Criança acompanha com hematologista por plaquetopenia (ao redor de 20.000/mm3) desde 5 anos de idade. Aos 

14 anos, foram percebidas distrofia ungueal em 4 unhas das mãos e presença de pigmentação reticulada em pele de 
região anterior de tórax superior, além de leucoplasia em língua. A principal hipótese diagnóstica é de: 

 

a) anemia de Fanconi. 
b) Sd de Blooom. 
►c) disceratose congênita. 
d) anemia de Blackfan-Diamond. 
e) anemia perniciosa. 

 
12 - Sobre a aplasia eritroide pura congênita (anemia de Blackfan-Diamond), assinale a alternativa correta. 
 

a) Baixo peso ao nascimento sempre está presente. 
►b) Nessa anemia existe a persistência das características fetais dos eritrócitos (macrocitose e Hb fetal elevada) e elevação 

da adenosina-desaminase (ADA). 
c) A medula óssea se caracteriza sempre por ausência total das células da linhagem eritroide. 
d) A infecção pelo parvovírus B19 está associada a fisiopatologia dessa anemia. 
e) Pacientes inicialmente resistentes à corticoterapia podem se tornar posteriormente responsivos ao tratamento. 

 
  



5/10 

 

13 - A respeito da anemia aplástica severa adquirida, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O transplante de medula óssea está indicado como primeira escolha de tratamento se houver doador irmão compatível. 
b) A combinação de ciclosporina, corticoterapia e timoglobulina é uma alternativa viável para o tratamento, com até 70% de 

resposta completa ou parcial. 
c) Os pacientes com suspeita de anemia aplástica severa devem realizar DEB teste, citogenética de medula óssea, pesquisa 

de hemoglobinúria paroxística noturna e medida de comprimento telomérico, para exclusão de outras causas de falência 
medular. 

d) Quando não se encontra doador familiar compatível, o paciente deve iniciar tratamento imunossupressor e também ser 
inscrito na busca de doador não aparentado. 

►e) A transfusão de hemácias está indicada para todos os pacientes com Hb < 8,5 g/dL. 
 
14 - Sobre a anemia ferropriva na infância, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Sintomas como perda de apetite e fadiga costumam ser rapidamente resolvidos após o início do tratamento. 
2. As causas mais comuns de anemia ferropriva na infância são ingestão insuficiente de ferro associada a 

crescimento acelerado, baixo peso ao nascer e perdas gastrointestinais. 
3. A reposição parenteral de ferro é a terapia de escolha para pacientes abaixo de 3 anos de idade. 
4. A trombocitose é comum na anemia ferropriva. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a alternativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
15 - A anemia de doença crônica é secundária a estados inflamatórios, infecciosos ou não, e câncer. A etiologia é 

multifatorial envolvendo desequilíbrio do metabolismo do ferro, encurtamento da sobrevida eritrocitária, inibição da 
hematopoese e relativa deficiência de eritropoietina. A respeito da anemia de doença inflamatória, considere as 
seguintes características: 

 

1. Anemia leve a moderada. 
2. Ferro sérico geralmente baixo. 
3. Ferritina geralmente aumentada. 
4. Transferrina geralmente baixa. 
5. Mielograma apresentando amplo depósito de ferro no sistema reticuloendotelial. 

 

A anemia de doença inflamatória se apresenta com: 
 

a) 4 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2, 4 e 5 apenas. 
d) 1, 2, 3 e 5 apenas. 
►e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
16 - A purpura trombocitopênica imunológica (PTI) é uma doença hematológica frequente, que se caracteriza pela produção 

de autoanticorpos dirigidos contra proteínas de membrana plaquetária, não raro contra o complexo glicoproteico 
IIb/IIIa, o que leva à sensibilização das plaquetas, que são fagocitadas por macrófagos. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

►a) O diagnóstico de PTI é confirmado através do mielograma, no qual não se veem megacariócitos na extensão. 
b) A ocorrência de esplenomegalia deve fazer pensar em outro diagnóstico, mas pode ser encontrado em crianças em 

associação ao quadro infeccioso que precede a PTI. 
c) O diagnóstico de PTI é baseado no quadro clínico, que, na maioria das vezes, consiste em sangramento cutâneo abrupto 

com petéquias e equimoses, podendo estar acompanhado de sangramento de mucosa. 
d) O tratamento é indicado quando se tem plaquetas abaixo de 30 mil com sangramento evidente. 
e) Na PTI aguda da infância, a incidência de remissão espontânea é frequente, sem nenhum tratamento indicado. 

 
17 - A plaqueta, apesar de ser um fragmento do citoplasma do megacariócito, é uma célula muito ativa, com complexas 

reações envolvidas em sua ativação, o que a torna suscetível a vários defeitos congênitos ou adquiridos, que podem 
determinar alterações da função plaquetária e consequente quadro clínico de púrpura. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O quadro clínico das púrpuras por defeitos funcionais é totalmente diferente do das púrpuras imunológicas (PTI) com 
sangramento de mucosa muito mais exacerbado. 

b) Na síndrome da plaqueta cinzenta, encontramos plaquetas gigantes no esfregaço. 
►c) Na púrpura de Bernard Soulier, há ausência ou alteração da expressão do complexo das glicoproteínas Ib-IX-V, importante 

para adesão plaquetária. Existe a presença muito característica de plaquetas gigantes no esfregaço de sangue. 
d) Na púrpura de Glanzmann, não se devem transfundir plaquetas mesmo na presença de hemorragia. 
e) O uso de ácido aminocaproico ou ácido tranexâmico deve ser evitado para esses pacientes com alteração da função 

plaquetária. 
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18 - Na hematologia transfusional, além dos exames de hepatite B e hepatite C, são exames obrigatórios para doenças 
infecciosas: 

 

a) citomegalovírus, HIV, Chagas e HTLV. 
b) citomegalovírus, HIV, Chagas e sífilis. 
c) citomegalovírus, HIV, HTLV e sífilis. 
d) hepatite A, Chagas e sífilis. 
►e) HIV, Chagas, sífilis e HTLV. 

 
19 - A respeito da seleção de doadores de sangue, assinale a afirmativa correta. 
 

a) A doação de sangue é um ato médico seguro, não existindo possibilidade de ocorrerem reações adversas. 
►b) O processo de seleção de doadores é dinâmico, devendo respeitar as especificidades de cada caso, não podendo ser 

considerada como prática estática e previsível. 
c) A entrevista médica depende somente da habilidade do triador, mas os fatores ambientais e psicológicos não são 

importantes nesse momento. 
d) A inaptidão do doador é sempre definitiva. 
e) A entrevista médica deve ter a característica de intimidar o doador caso tenha alguma doença sexualmente transmissível 

que possa contaminar o paciente. 
 
20 - Criança com história de sangramento gastrointestinal desde os primeiros meses de vida com plaquetopenia de 20 mil 

plaquetas evolui com presença de eczema e infecções de repetição. Presença de microplaquetas no esfregaço de 
sangue. A principal hipótese diagnóstica e o tratamento são: 

 

a) PTI – corticoterapia. 
►b) síndrome de Wiskott Aldrich – transplante de célula-tronco hematopoiética. 
c) Sd de Glanzmann – transfusão de plaquetas. 
d) SMD da infância – azacitidina. 
e) púrpura de Bernard Soulier – transfusão de plaquetas. 

 
21 - O transplante de medula óssea visa enxertar a célula progenitora hematopoiética com o objetivo de corrigir um defeito 

quantitativo ou qualitativo da medula óssea. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O objetivo do regime de condicionamento é reduzir e mesmo erradicar a presença de uma doença maligna existente e 
induzir imunossupressão do receptor no sentido de aceitar o enxerto. 

b) A doença do enxerto versus hospedeiro é uma complicação temida e usualmente acontece antes de o paciente apresentar 
pega do enxerto. 

c) A rejeição é frequente em pacientes que apresentam total compatibilidade HLA. 
d) A principal fonte de células utilizadas nos transplantes pediátricos são as células-tronco provenientes de sangue periférico. 
e) O transplante de sangue de cordão umbilical é contraindicado para pacientes adultos. 

 
22 - Sobre os tipos de regime de condicionamento utilizados nos transplantes de células-tronco hematopoiéticas, assinale 

a alternativa correta. 
 

a) O regime mieloablativo objetiva maior imunossupressão do paciente. 
b) O regime de condicionamento de intensidade reduzida objetiva erradicar doença maligna. 
c) O regime de condicionamento mieloablativo é a principal escolha para pacientes idosos. 
d) O índice de desempenho não interfere na escolha do melhor regime de condicionamento para o paciente. 
►e) O regime mieloablativo é utilizado principalmente para pacientes com doenças malignas, como crianças com leucemias 

agudas em remissão. 
 
23 - A respeito das indicações de transplante de célula-tronco hematopoiética (TCTH), assinale a alternativa correta. 
 

a) Todas as leucemias mieloides da infância apresentam indicação de TMO, com exceção das LMA-M3. 
►b) Alguns erros inatos do metabolismo podem ser curados com a realização do TCTH, como MPS tipo I e II e 

adrenoleucodistrofia. 
c) A radioterapia nunca deve fazer parte do regime de condicionamento de crianças abaixo de 10 anos de idade. 
d) O TCTH deve ser utilizado para todas as crianças com imunodeficiências congênitas. 
e) Todo paciente com LMMJ deve ser transplantado de medula óssea. 

 
24 - Sobre as possíveis complicações que podem ocorrer após realização de um transplante de células-tronco 

hematopoiéticas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Nas fases pré-transplante e peri-transplante, as complicações estão relacionadas à doença básica e aos agentes 
citotóxicos utilizados em doses maciças. 

b) A reativação do citomegalovírus (CMV) pode acontecer após o TCTH, razão pela qual esse vírus deve ser monitorado 
após a pega do enxerto nos transplantes alogênicos. 

c) A doença do enxerto versus hospedeiro pode ser aguda ou crônica e depende da apresentação clínica. 
d) A recaída nas entidades malignas está relacionada às doenças em estádio mais avançado, ao uso de depleção de 

células T e à resistência prévia aos agentes citotóxicos. 
►e) A rejeição é uma complicação temida no TCTH e não tem relação com o grau de compatibilidade HLA entre paciente e 

doador. 
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25 - Sobre os tipos de transplante de células-tronco hematopoiéticas e origem da célula-tronco, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) Transplante alogênico é aquele cuja célula-tronco é proveniente de doador familiar HLA compatível. 
b) Transplante alogênico não aparentado é aquele cuja célula-tronco é proveniente de doador HLA compatível de registro de 

doadores (nacional ou internacional). 
►c) Transplante de célula-tronco de sangue periférico é aquele cuja célula-tronco é proveniente de sangue periférico apenas 

de doador familiar. 
d) Transplante autólogo de medula óssea é aquele cuja célula-tronco é proveniente do próprio paciente. 
e) Transplante alogênico haploidêntico é aquele cuja célula-tronco é proveniente de doador familiar 50% compatível. 

 
26 - Em relação à toxicidade da quimioterapia na infância, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 

com a coluna da esquerda. 
 

1. Insuficiência renal. 
2. Insuficiência cardíaca. 
3. Neuropatia periférica sensorial e motora. 
4. Fibrose pulmonar. 
5. Pancreatite. 

(   ) Ifosfamida. 
(   ) Daunoblastina. 
(   ) Vincristina. 
(   ) Asparaginase. 
(   ) Bleomicina. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
c) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 
►d) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 
e) 3 – 4 – 5 – 2 – 1. 

 
27 - Criança de 8 anos de idade apresenta tosse, dispneia, ortopneia e dor torácica de início agudo. No exame físico, 

apresentava linfonodomegalia cervical bilateral e supracavicular. A principal hipótese diagnóstica é de: 
 

►a) síndrome da veia cava superior. 
b) tamponamento cardíaco. 
c) pneumonia aspirativa. 
d) compressão de medula espinhal. 
e) crise de ansiedade. 

 
28 - A síndrome da lise tumoral resulta em: 
 

a) hipouricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia. 
b) hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia. 
c) hiperuricemia, hipocalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. 
d) hiperuricemia, hipercalemia, hipofosfatemia e hipocalcemia. 
►e) hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. 

 
29 - Paciente com 15 anos de idade recém-diagnosticada com leucemia mieloide aguda promielocítica. Cerca de 3 dias 

após início do ácido retinoico (ATRA), inicia com taquidispneia e insaturação com necessidade de oxigenoterapia. Em 
radiografia de tórax, foi evidenciada presença de infiltrado pulmonar, derrame pericárdico e aumento da área cardíaca. 
Sobre esse quadro clínico, é INCORRETO afirmar: 

 

►a) O quadro é compatível com síndrome do ATRA, e o tratamento consiste na corticoterapia com dexametasona, mas sem 
suspender o ATRA. 

b) Entre os diagnósticos diferenciais, encontram-se insuficiência cardíaca congestiva, pneumonia, sepse e outras causas de 
síndrome respiratória aguda. 

c) O quadro é compatível com síndrome do ATRA, e o tratamento consiste em suspensão temporária do ATRA e 
administração de dexametasona 0,5-1,0 mg/kg a cada 12 horas. 

d) O uso profilático do corticoide em pacientes com essa leucemia pode reduzir a mortalidade relacionada à síndrome do 
ATRA. 

e) Após resolução do quadro clínico, o ATRA deve ser reintroduzido. 
 
 
30 - A ocorrência de aberrações cromossômicas recorrentes na leucemia mieloide aguda (LMA) é muito frequente. Em 

relação à citogenética na LMA da infância, assinale a alternativa correta. 
 

a) A translocação t(9;22) é frequente nas LMA tipo M2 e está associada a bom prognóstico. 
b) A translocação t(8;21) é frequente na LMA FAB M2 e M1 e tem conotação de mau prognóstico. 
►c) A translocação t(1;22) está relacionada a leucemia megacarioblástica de lactentes, mas não ocorre em pacientes com Sd 

de Down e tem conotação de mau prognóstico. 
d) O rearranjo do gene MLL é aberração recorrente nas leucemias do lactente, mas o rearranjo 11q23 é raramente encontrado 

nas leucemias secundárias induzidas por drogas que atuam na topoisomerase II. 
e) A inversão do cromossomo 16 está associado ao subtipo FAB M4Eo e implica sempre pior prognóstico. 
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31 - Em relação à leucemia linfoblástica aguda na faixa etária pediátrica, assinale a alternativa correta. 
 

a) A LLA-T implica maior risco de envolvimento neurológico, mas não está associada a recidiva testicular. 
b) A presença de hiperdiploidia está associada a pior prognóstico, portanto há indicação de transplante de medula óssea em 

primeira remissão da doença. 
c) A citogenética com translocação t(4;11) está associada a maior risco de infiltração de SNC. 
►d) A t(12;21) confere bom prognóstico em crianças com LLA. 
e) O rearranjo do gene MLL está associado a um bom prognóstico na leucemia do lactente. 

 
32 - Em relação ao imunofenótipo das leucemias, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Na LMA, a imunofenotipagem presta uma grande contribuição no diagnóstico diferencial com as leucemias linfocíticas 
agudas (morfologia L2), na identificação da LMA FAB M0 e nas de origem megacariocítica. 

b) Os antígenos CD41 e CD61 estão presentes nas leucemias megacariocíticas. 
c) Os antígenos CD19, CD79b e CD22 são encontrados nas leucemias linfocíticas agudas de linhagem B. 
d) As leucemias linfocíticas agudas de origem de célula T expressam CD3, TdT, CD7. 
►e) As leucemias agudas mieloides FAB M5 e M6 expressam antígenos CD5 e CD25. 

 
33 - Em relação à leucemia mielomonocítica juvenil (LMMJ), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) Os critérios diagnósticos são: monocitose em sangue periférico, esplenomegalia, aumento de hemoglobina fetal, 
presença de menos de 20% de blastos em medula óssea e ausência de rearranjo BCR-ABL. 

(   ) A apresentação clínica frequente é de febre associada a hepatoesplenomegalia. 
(   ) Idade maior que dois anos e hemoglobina fetal maior que 40% são considerados fatores de bom prognóstico. 
(   ) A neurofibromatose tipo I aumenta o risco de desenvolver a doença. 
(   ) Transplante de medula óssea é o tratamento de escolha para a grande maioria dos pacientes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V – V. 
b) V – F – V – F – V. 
c) F – V – F – V – F. 
d) V – V – V – F – F. 
e) F – F – V – V – F. 

 
34 - Linfo-histiocitose hemofagocítica corresponde a uma síndrome hiperinflamatória de alta mortalidade. Sobre essa 

doença, é correto afirmar: 
 

a) Ela pode acometer qualquer faixa etária, mas a forma adquirida só está presente em adultos. 
b) Entre os sintomas, a febre é frequente, mas raramente se encontra esplenomegalia. 
c) A presença de hemofagocitose em medula óssea é achado frequente e mandatório para confirmação diagnóstica. 
►d) As anormalidades laboratoriais características são: elevação da ferritina, triglicerídeos, transaminases, bilirrubinas, 

desidrogenase láctica e hipofibrinogenemia. 
e) A principal célula envolvida na fisiopatologia da doença é a célula de Langerhans da pele. 

 
35 - São doenças genéticas associadas com risco de câncer na infância, EXCETO: 
 

►a) fibrose cística.  
b) ataxia-telangectasia. 
c) anemia de Fanconi. 
d) doença de Von Hippel-Lindau. 
e) síndrome de Beckwith-Wiedermann. 

 
36 - M.G. tem 1 ano e 4 meses. Na consulta de puericultura, sua mãe relata “aumento da barriguinha” da filha, sem outras 

queixas. Ao exame, confirma-se massa abdominal rígida no flanco direito. Na tomografia computadorizada de 
abdômen, observam-se calcificações intratumorais e deslocamento anterior e lateral do rim direito. O diagnóstico mais 
provável é: 

 

a) tumor de Wilms. 
b) linfoma não Hodgkin. 
►c) neuroblastoma. 
d) hidronefrose. 
e) tumor hepático. 

 
37 - R.L., 16 anos, apresenta-se com linfonodomegalia cervical e axilar, acompanhada de febre, sudorese noturna e com 

perda de 8 kg nos últimos 3 meses. As tomografias computadorizadas de tórax e abdômen revelam uma massa 
mediastinal de 6x9 cm e múltiplos linfonodos no retroperitônio. O patologista descreveu a presença de células de 
Reed-Steneberg, na forma lacunar. A análise da medula não evidenciou infiltração nem por citologia nem por citometria 
de fluxo. O diagnóstico mais provável desse quadro clínico é: 

 

a) linfoma de Hodgkin – Celularidade mista III A. 
►b) linfoma de Hodgkin – Esclerose nodular – III B. 
c) linfoma de Hodgkin – Celularidade mista III B. 
d) linfoma de Hodgkin – Esclerose nodular – III A. 
e) linfoma de grandes células – III B.  
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38 - R.R., 7 anos, apresenta história de eczema petequial em região de fraldas, não responsivo a tratamento tópico habitual. 
Ao exame físico, foram percebidas proptose de olho direito e presença de hepatoesplenomegalia. Em tomografia de 
crânio, foi evidenciada a presença de massa retro-orbitária D associada a destruição óssea. Foi evidenciada ainda 
lesão lítica em calota craneana bem delimitada. A principal hipótese diagnóstica é: 

 

a) neuroblastoma. 
b) leucemia mieloide aguda. 
c) rabdomiossarcoma. 
►d) forma sistêmica de histiocitose de células de Langerhans. 
e) retinoblastoma. 

 
39 - Sobre o rabdomiossarcoma, é INCORRETO afirmar: 
 

a) O subtipo embrionário apresenta melhor prognóstico em crianças, sendo mais agressivo em adultos. 
b) O subtipo alveolar apresenta sobrevida baixa, por possuir maior risco de metástase a distância. 
►c) Tumores invasivos na órbita apresentam um pior prognóstico. 
d) É necessário complementar o tratamento com radioterapia em casos em que não é possível a retirada total do tumor. 
e) O oncogene mais frequentemente observado nos rabdomiossarcomas são mutações na RAS. 

 
40 - São preditivos de boa resposta ao tratamento dos tumores de sistema nervoso central, EXCETO: 
 

a) alcançar a menor carga tumoral possível no pré-TMO. 
b) citologia oncótica do liquor negativa. 
c) mínima doença metastática em exames de imagem. 
d) tumor residual menor que 1,5 cm. 
►e) tumor residual menor que 3 cm. 

 
41 - Sobre os tumores de Sistema Nervoso Central, o transplante de células-tronco hematopoiéticas está indicado em qual 

situação? 
 

►a) Tumor teratoide em CR1. 
b) Gliomas de baixo grau. 
c) Glioblastoma multiforme. 
d) PNET recidivado pós-radioterapia. 
e) Meduloblastoma, independentemente do estadiamento. 

 
42 - Os principais tumores infratentoriais compreendem: meduloblastoma, astrocitoma, ependimoma e tumor teratoide 

rabdoide. Sobre tais tumores, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Meduloblastoma é o tumor maligno de SNC mais comum da infância e tem um pico de incidência bimodal, entre 3 e 4 anos 
e 8 e 9 anos, além de predomínio no sexo masculino. 

b) Pacientes com neurofibromatose tipo 1 podem desenvolver ependimomas intramedulares. 
c) A neurofibromatose tipo 2 está relacionada à presença de tumores intracranianos, e 5% dos pacientes desenvolvem 

astrocitoma pilocítico cerebelar. 
d) O tumor teratoide rabdoide apresenta crescimento lento e prognóstico favorável. 
e) Meduloblastoma é um tumor raro e de prognóstico favorável, independentemente da idade ao diagnóstico. 

 
43 - Com relação ao tumor de células germinativas (TCG) e transplante de células-tronco hematopoiéticas, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

a) O transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogo está indicado quando há fatores prognósticos desfavoráveis ou 
tumores recidivados. 

b) Nos casos de tumores recidivados, tem sido utilizado o transplante autólogo de medula óssea como terapia de 
consolidação da remissão em tumores quimiossensíveis. 

c) O tratamento deve ser complementado com radioterapia em caso de doença residual pós-transplante. 
►d) Não há indicação de se realizar transplante autólogo de medula óssea em TCG. 
e) Quando existe marcador tumoral, este continuará sendo um bom marcador após a realização do transplante. 

 
44 - Sobre os marcadores biológicos e os subtipos de tumores de células germinativas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Os marcadores AFP e BHCG são encontrados em cerca de 80% dos tumores não semiomatosos e são os mais sensíveis 
parâmetros para controle da atividade tumoral. 

b) Níveis séricos de desidrogenase lática estão elevados em 10% dos tumores metastáticos não detectáveis clinicamente 
com AFP e BHCG séricos em níveis normais. 

c) Níveis elevados de AFP indicam a presença de componente maligno, especialmente tumor do seio endodérmico e, com 
menor frequência, carcinoma embrionário. 

d) Os marcadores tumorais AFP e BHCG, quando positivos nos TCG, devem continuar a ser utilizados como marcadores 
após a realização de um transplante autólogo de medula óssea. 

►e) Os teratomas maduros e os geminomas secretam alfafetoproteína (AFP) ou beta-HCG (BHCG). 
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45 - Sobre o prognóstico relacionado ao osteossarcoma, assinale a alternativa correta. 
 

a) A radioterapia é bastante eficaz no controle local do tumor primário e no controle de metástases pulmonares ou ósseas e 
não pode ser usada em casos de lesões irressecáveis. 

b) Pacientes com tumores em extremidades proximais têm melhor prognóstico que aqueles com tumores em extremidades 
distais. 

c) Metástases detectáveis ao diagnóstico estão presentes em aproximadamente 15 a 20% dos pacientes, e o pulmão é o 
primeiro sítio de metástases em 40% dos casos. 

►d) A ressecção cirúrgica da metástase pulmonar é pré-requisito para sobrevida dos pacientes com doença a distância, e 
toracotomias podem ser realizadas mais de uma vez. 

e) Osteossarcoma de quadril é o tumor ósseo de melhor prognóstico. 
 
46 - Sobre o tratamento do retinoblastoma, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A cirurgia está indicada se o tumor unilateral for classificado como grupo D ou E, se a oftalmoscopia indireta não for 
possível por turvação do meio e se houver glaucoma associado. 

b) A braquiterapia pode ser indicada em tumores maiores, porém menores que 20 mm de base, e a dose total é de 35 a 40 Gy. 
►c) A toxicidade precoce da radioterapia é a catarata. 
d) O tratamento quimioterápico sistêmico é indicado para evitar enucleação e radiação nos casos de doença intraocular, 

visando evitar doença extraocular. 
e) A quimioterapia intra-arterial apresenta bons resultados no tratamento desse tumor. 

 
47 - Sobre a teoria genética do desenvolvimento do retinoblastoma, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O desenvolvimento da célula maligna ocorre após duas mutações distintas no mesmo gene (identificado como RB1, 
presente no cromossomo 13). 

b) Nos casos hereditários, a primeira mutação é adquirida de um dos pais, e a segunda é um evento aleatório. 
►c) Aproximadamente 10% das pessoas afetadas pela mutação somática desenvolvem câncer (penetrância incompleta). 
d) Apesar de os pacientes com retinoblastoma bilateral serem portadores de uma mutação constitucional no gene Rb, 80% 

não têm história familiar de retinoblastoma. 
e) Aproximadamente 10% das pessoas afetadas pela mutação somática não desenvolverão câncer (penetrância incompleta). 

 
48 - Sobre os tumores da infância, é INCORRETO afirmar: 
 

►a) Hemi-hipertrofia e aniridia se associam ao neuroblastoma. 
b) Tumores do SNC são mais comuns que linfoma. 
c) As leucemias são as mais prevalentes. 
d) O tumor de Wilms pode ser bilateral. 
e) Opsomioclônus pode ocorrer como alteração paraneoplásica no neuroblastoma. 

 
49 - Pré-escolar de 3 anos com história de dor abdominal e vômitos há 12 horas. Ao exame, hipertensão arterial sistêmica 

e massa abdominal; bom estado geral e nutricional até o início do quadro. Sedimento urinário: hematúria microscópica. 
A hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

a) hidronefrose. 
►b) tumor de Wilms. 
c) neuroblastoma. 
d) tumor de células germinativas. 
e) meduloblastoma. 

 
50 - Para confirmar o diagnóstico da questão 49, deve-se solicitar: 
 

a) dosagem de ácido vanil-mandélico e homovanílico na urina. 
►b) pielografia venosa e ultrassonografia abdominal. 
c) gonadotrofina coriônica e alfafetoproteína. 
d) uretrocistografia miccional e cintilografia renal. 
e) parcial de urina e urocultura. 


