PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
26 de maio de 2019

MÉDICO ALERGOLOGISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Em relação a Imunidade Inata, analise as afirmativas
abaixo:

QUESTÃO 13
Em relação às Reações de hipersensibilidade de Gell e
Coombs e seus respectivos Distúrbios, correlacione a
coluna I com a Coluna II:

I.

A imunidade inata atua de forma ampla, como primeira
linha de defesa na interface com o meio externo,
contra a invasão do hospedeiro, é a mais primitiva,
estando presente desde o nascimento;
II. Caracteriza-se por ser imediata, inespecífica e
conferindo memória;
III. Dela participam barreiras físico-químicas como a pele,
as substâncias bactericidas das secreções, as
proteínas pré-formadas, as células pré-existentes e o
sistema complemento.

Coluna I
I. Tipo I;
II. Tipo II;
III. Tipo III;
IV. Tipo IV.
Coluna II
A. Dermatite de contato;
B. Doenças do soro;
C. Anafilaxia;
D. Citopenias.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.

A relação correta entre as colunas, é:
A) IB) IC) ID) I-

QUESTÃO 12
A imunidade adaptativa é constituída por um amplo
repertório de linfócitos T e B. Sobre este tema, assinale V
para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 14
Sobre
as
Doenças
atópicas
relacionadas
a
Hipersensibilidade tipo I, assinale a afirmativa correta:

( ) Sua atuação, na neutralização a agressores externos,
não necessita de um contato prévio com o antígeno
para elaboração da resposta;
( ) Diferencia-se da imunidade inata por ser altamente
específica, diversificada e duradoura em decorrência
da formação de células de memória;
( ) A identificação do agente agressor constitui a primeira
etapa da resposta imune;
( ) Os linfócitos interagem por meio de seus receptores
com as células apresentadoras de antígenos; neste
processo, há expressão de moléculas coestimuladoras
e produção de citocinas (IL) responsáveis pela
interação, modulação e regulação do sistema.

A) Na asma alérgica, a exposição permanente ao agente
agressor mantém o processo de inflamação, que pode
resultar em lesão tecidual crônica e remodelamento das
vias aéreas responsáveis pela manutenção dos
sintomas e agravamento do quadro;
B) A conjuntivite alérgica apresenta-se como a doença
atópica mais comum, de mais alta prevalência no
mundo e afeta de 20 a 25% da população;
C) A rinite não é um fator de risco para a asma;
D) A alergia alimentar é rara em crianças que apresentam
casos de dermatite atópica grave.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F,
B) V, F,
C) F, V,
D) F, V,

A, II- B, III- C, IV- D;
C, II- D, III- B, IV- A;
B, II- C, III- D, IV- A;
D, II- C, III- A, IV- B.

V, F;
F, V;
F, F;
V, V.
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QUESTÃO 15
A respeito da Anafilaxia, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 17
A rinite é bastante prevalente em todo o mundo e se
caracteriza por intenso processo inflamatório da mucosa
nasal. Sobre esta patologia, assinale V para verdadeiro e
F para falso:

I. É uma reação mediada por IgE potencialmente fatal;
II. Trata-se de uma reação sistêmica aguda, grave e
associada a diferentes mecanismos, desencadeantes,
apresentações clínicas e gravidade;
III. Entre as causas mais frequentes estão alimentos (leite,
ovo, frutos do mar), medicamentos (penicilina,
insulina), ferroadas de insetos da ordem Hymenoptera
e associação de alimentos e exercício.

( ) Quando o processo inflamatório se estende e
compromete a mucosa dos seios paranasais, ocorre a
rinossinusite, cuja patogênese envolve a interação
entre mecanismos de defesa do hospedeiro com o
agente agressor;
( ) O intenso processo inflamatório da mucosa nasal se
traduz clinicamente por prurido nasal intenso, espirros
em salva, obstrução e coriza nasais consequentes;
( ) A rinite alérgica corresponde a uma reação de
hipersensibilidade tipo II de Gell e Coombs, pois o
mecanismo imunológico envolvido é mediado por
anticorpos da classe IgE;
( ) O corticosteroide tópico nasal é a medicação de
escolha para o tratamento de manutenção da rinite
alérgica.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
QUESTÃO 16
As reações de hipersensibilidade do tipo II ou citotóxicas
envolvem a combinação de anticorpos da classe IgG ou
IgM contra determinantes antigênicos das membranas
celulares ou antígenos/haptenos circulantes que se ligam
à sua superfície, geralmente resultando em destruição
celular. Este processo pode ocorrer por alguns
mecanismos, exceto:

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) V, V, F, V;
D) F, V, F, F.

A) Fixação e ativação do sistema complemento pela
ligação dos anticorpos com o antígeno na superfície da
célula-alvo, geralmente resultando em sua lise;
B) Processo de fagocitose pela ligação da porção Fc dos
anticorpos ou do fragmento C3b do complemento, que
recobrem as células-alvo (opsonização), às células
fagocitárias;
C) Depósito de imunocomplexos circulantes ou sua
formação in situ nos tecidos ou endotélio,
desencadeados pela presença de microrganismos,
autoantígenos e antígenos externos. Estes agregados
ativam o complemento resultando em dano celular;
D) Citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC),
em que a lise das células-alvo, recobertas por IgG,
resulta da ação de células natural killer, e LT CD8+ pela
ligação da porção Fc do anticorpo.

QUESTÃO 11
A respeito da Alergia Alimentar, analise as afirmativas
abaixo:
I.

A alergia alimentar pode envolver um mecanismo IgE
mediado, não IgE mediado ou mais que um
mecanismo imunológico pode estar envolvido;
II. As manifestações cutâneas são as mais comuns,
principalmente prurido, urticária e angioedema, que
ocorrem geralmente até 2 horas após a ingestão ou
contato com o alimento;
III. A ausência de sintomas cutâneos exclui a hipótese de
um alimento estar induzindo anafilaxia;
IV. Enteropatias induzidas por proteína acometem
principalmente lactentes, manifestando-se na maioria
das vezes por diarreia, com ou sem muco e sangue,
anemia e déficit de crescimento.
Estão corretas:
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
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QUESTÃO 19
A dermatite atópica, também conhecida como eczema
atópico, é uma doença inflamatória crônica da pele. Sobre
esta patologia, assinale a afirmativa correta:

QUESTÃO 22
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como uma
reação adversa a droga “qualquer efeito não terapêutico
decorrente do uso de um fármaco nas doses
habitualmente empregadas para prevenção, diagnóstico
ou tratamento de doenças”. A respeito das reações de
hipersensibilidade a droga (RHD), analise as afirmativas
abaixo:

A) A dermatite atópica acomete indivíduos de todas as
idades, porém é mais frequente em idosos;
B) O prurido costuma ser intenso, mas sua ausência não
exclui o diagnóstico de dermatite atópica;
C) O diagnóstico de dermatite atópica é essencialmente
clínico, visto que não há achados laboratoriais ou
histopatológicos específicos da doença;
D) A dermatite atópica não apresenta distribuição
característica das lesões conforme a idade.

I.

Grande parte das RHD é considerada não alérgica, por
não haver participação direta do sistema imune, sendo
os mecanismos que envolvem a maioria dessas
reações ainda desconhecidos ou pouco elucidados;
II. As manifestações cutâneas são as mais comuns, tanto
de forma isolada quanto em associação às
manifestações sistêmicas;
III. O angioedema é mais frequentemente causado por
AINH, inibidores da enzima conversora da
angiotensina (IECA) e antibióticos;
IV. Quando um paciente está em tratamento com
inúmeras drogas e apresenta uma RHD, as drogas de
uso esporádico são normalmente as menos
implicadas;

QUESTÃO 20
Em crianças, a causa mais comum de urticária aguda são:
A) Alimentos proteicos;
B) Antibióticos;
C) Anti-inflamatórios;
D) Picadas de insetos.
QUESTÃO 21
Em relação ao quadro clínico do Angioedema, assinale a
opção correta:

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) III e IV;
D) I, II e IV.

A) O angioedema afeta o tecido subcutâneo ou a
submucosa e, em geral, é muito pruriginoso;
B) O angioedema caracteriza-se por um edema agudo da
cor da pele ou eritematoso, pode ocorrer em regiões de
pele mais fina, como pálpebras, lábios, língua e
genitália, ou extremidades (pés e mãos);
C) A associação com urticária se dá em menos de 10% dos
casos;
D) Embora o angioedema afete em igual proporção
homens e mulheres, os estrógenos diminuem as
manifestações clínicas desta patologia nas mulheres.

QUESTÃO 23
São Sinais clínicos e laboratoriais de alerta para gravidade
das reações de hipersensibilidade a droga (RHD) exceto:
A) Febre e mal-estar;
B) Linfadenopatia;
C) Hipoglicemia;
D) Hepatoesplenomegalia.
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QUESTÃO 24
Sobre a Asma Ocupacional (AO), assinale V para
verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 26
A conjuntivite alérgica é uma das formas mais comuns das
reações alérgicas. Sobre esta patologia, assinale a opção
correta:

( ) A AO é caracterizada pela limitação variável ao fluxo
de ar e/ou hiper-reatividade das vias aéreas
decorrente de causas e condições presentes
especificamente no ambiente de trabalho, e não de
estímulos encontrados fora deste;
( ) A AO com período de latência é a apresentação mais
comum, geralmente causada por substâncias naturais
e sintéticas de alto peso molecular, como proteínas
animais e farinha, e algumas de baixo peso molecular,
como sais de platino e anidridos;
( ) Embora o nível de exposição seja um fator essencial
para o desenvolvimento de AO, observa-se que,
considerando um mesmo nível de exposição, apenas
uma
parte
dos
trabalhadores
desenvolvem
sensibilização ou AO;
( ) Obstrução reversível do fluxo de ar e/ou aumento da
hiper-reatividade brônquica na presença de
espirometria normal confirmam o diagnóstico de AO.

A) Os pacientes que apresentam conjuntivite alérgica
sazonal, normalmente, têm os sintomas de conjuntivite
alérgica aguda em um período de tempo indefinido;
B) Os sintomas oculares na conjuntivite alérgica sazonal
são geralmente bilaterais e assimétricos, e, muitas
vezes, acompanhados por sintomas nasais e
respiratórios;
C) A conjuntivite papilar gigante é uma inflamação bilateral
da conjuntiva e da pálpebra com forte associação com
dermatite atópica;
D) A conjuntivite alérgica de contato, ao contrário dos
outros tipos de alergia, gera uma reação alérgica
retardada ou reação de hipersensibilidade tipo II, que é
mediada por linfócitos.
QUESTÃO 27
Em relação ao Eritema Multiforme (EM), analise as
afirmativas abaixo:

A sequência correta de cima para baixo, é:

I. A localização típica é na face e na região lombar;
II. Trata-se de erupção macular, papulosa ou
urticariforme, que apresenta como característica as
típicas lesões em alvo ou em íris;
III. Dermatose relacionada principalmente a infecções e
ocasionalmente a medicamentos;
IV. Existem duas formas, a minor, que corresponde a 80%
dos casos, e a major.

A) V, V, V F;
B) F, V, V, F;
C) F, V, F, V;
D) V, F, F, V.
QUESTÃO 25
Em relação às características gerais da imunidade contra
os tumores, analise as afirmativas abaixo:

Estão corretas, apenas:

I.

Os tumores expressam antígenos estranhos ao
sistema imune do hospedeiro;
II. As células tumorais são descendentes de células
normais e, portanto, expressam antígenos próprios
fortemente imunogênicos;
III. Os tumores que desencadeiam uma resposta imune
fraca são aqueles que expressam antígenos mutantes
ou não próprios, como tumores induzidos por vírus
oncogênicos;
IV. O rápido crescimento e a disseminação do tumor
superam a capacidade do sistema imune em erradicar
as células tumorais.

A) I e IV;
B) II e III;
C) I, II e III;
D) II, III e IV.

Estão corretas, apenas:
A) I e IV;
B) II e III;
C) I, II e III;
D) II, III e IV.
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QUESTÃO 28
A Síndrome de Stevens Johnson é uma farmacodermia
potencialmente grave. Sobre esta patologia assinale V
para verdadeiro e F para falso:
( ) Caracteriza-se por bolhas e descolamento de até 10%
da superfície corpórea;
( ) Medicamentos
frequentemente
envolvidos:
antibióticos
(sulfas,
penicilinas
e
ciclinas),
anticonvulsivantes (barbitúricos, carbamazepina,
fenitoína e lamotrigina), anti-inflamatórios não
hormonais (ibuprofeno e piroxicam), antirretrovirais
(nevirapina e abacavir) e o alopurinol;
( ) Envolvimento mucoso raramente está presente;
( ) É muito raro em pacientes HIV positivos.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) F, V, V, F;
C) F, V, F, V;
D) V, F, F, V.
QUESTÃO 29
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas
inferiores
que
acarreta
crises
recorrentes
de
broncoespasmo com limitação do fluxo aéreo. Das opções
abaixo assinale aquela que representa um dos fatores
protetores para o desenvolvimento da asma:
A) Atopia;
B) Obesidade;
C) Tabagismo;
D) Ambiente rural.
QUESTÃO 30
A tosse crônica (TC) por vezes manifesta-se como um
sintoma inespecífico, mas de grande relevância tanto para
o diagnóstico como o prognóstico. A respeito da TC analise
as afirmativas abaixo:
I.

O refluxo gastroesofágico (RGE) é uma importante
causa desse tipo de tosse, sendo essa associação
presente em até 50% em idosos e a gravidade do RGE
se associa aos sintomas laríngeos;
II. A melhor alternativa de confirmação de que a tosse é
decorrente do RGE, é a sua melhora após o tratamento
da esofagite;
III. O gotejamento pós-nasal, ou rinorreia posterior, é o
tipo mais frequente de etiologia de TC, incluindo em si
as rinites e sinusites;
Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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