
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Reumatologia             01 a 40 

 

01. Um homem de 60 anos de idade apresenta uma poliartrite simétrica de mãos há duas 
semanas. Ele refere que vem apresentando dor de intensidade progressiva na região 
de coluna lombar há três meses. Os exames laboratoriais mostram anemia, VSH = 
50mm/1a hora, hipercalcemia, hipergamaglobulinemia e fator reumatóide positivo. O 
exame radiológico da coluna revela intensa osteopenia.  
Nesse caso o provável diagnóstico é: 

A) mieloma múltiplo     C) hiperparatireoidismo 

B) artrite reumatóide     D) sarcoidose 
 
 
02. No tratamento da doença intersticial pulmonar da esclerose sistêmica, a substância 

utilizada atualmente, de forma precoce, na tentativa de evitar a progressão da fibrose 
e uma possível complicação para hipertensão pulmonar é:  

A) D-penicilamina     C) ciclofosfamida  

B) nifedipina      D) antagonista da endotelina-1 

 
 
03. Na lombociatalgia, o reflexo Aquileu abolido e o sinal do calcanhar sugerem, 

respectivamente, lesão no nível das 

A) raízes de L5 e L4. 

B) raízes de S1 e L5. 

C) raízes de L5 e S1. 

D) raízes de L4 e S1. 
 
 
04. As vasculites sistêmicas constituem um grupo de doenças que se caracterizam pelo 

envolvimento de múltiplos órgãos. Em relação ao espectro clínico dessas doenças, 
pode-se afirmar: 

A) Os antecedentes de broncoespasmo e tratamento para asma são freqüentes na 
arterite de takayasu. 

B) Os antecedentes de sintomas das vias aéreas superiores, dos tipos rinite e 
sinusite crônicas, são importantes na suspeita clínica da síndrome de Churg-
Strauss. 

C) O acometimento pulmonar na granulomatose de Wegener é de natureza 
intersticial.   

D) O acometimento neurológico do tipo mononeurite múltipla leva à suspeita clínica 
de poliarterite nodosa.  

 
 
05. A artrite da febre reumática se caracteriza por 

A) envolvimento autolimitado das articulações coxofemurais e coluna cervical. 

B) envolvimento agudo das pequenas articulações das mãos e dos pés. 

C) envolvimento agudo e fugaz das grandes articulações.  

D) envolvimento aditivo das grandes e das pequenas articulações. 
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06. As alterações de neuromediadores relatadas na fibromialgia são: 

A) diminuição de serotonina e da substância P 

B) diminuição de serotonina e aumento da substância P  

C) aumento de serotonina e diminuição da substância P 

D) aumento de serotonina e da substância P 
 
 
07. O raloxifeno é um SERM(modulador seletivo dos receptores  de estrogênio) bastante 

utilizado na prevenção e no tratamento da osteoporose.  
É considerado um efeito indesejado do uso do raloxifeno: 

A) fenômeno tromboembólico  

B) espessamento endometrial 

C) aumento da densidade mamária 

D) esofagite de refluxo 
 
 
08. Sobre o  manguito rotador do ombro, pode-se afirmar que 

A) é formado pelos tendões do bíceps, supra-espinhal, infra-espinhal e subescapular. 

B) é importante na centralização e estabilização da cabeça do úmero.  

C) sua lesão ocorre com pouca freqüência acima dos 50 anos. 

D) o uso de corticosteróide local é a primeira medida quando há ruptura. 
 
 
09. A osteoartrose é uma das doenças mais prevalentes na clínica reumatológica. Em 

relação a essa doença, pode-se afirmar que  

A) a inflamação da membrana sinovial é a principal causa da dor. 

B) a dor articular se origina de estímulos das terminações nervosas da cartilagem 
articular. 

C) a coluna dorsal é sede de alterações radiográficas com poucos sintomas clínicos.  

D) a ocorrência de erosões marginais é freqüente nos estágios avançados na 
doença. 

 
 
10. Sobre o tratamento da osteoartrose pode-se afirmar: 

A) O sulfato de condroitina, diferentemente do sulfato de glucosamina, tem sua ação 
comprovada. 

B) Os efeitos colaterais dos antiartrósicos ou fármacos sintomáticos de ação lenta 
dificultam a adesão dos pacientes ao tratamento. 

C) Os antiinflamatórios não-hormonais devem ser usados de forma prolongada, para 
evitar os períodos de agudização por condrocalcinose superposta. 

D) Os antiinflamatórios não-hormonais devem ser prescritos na menor dose efetiva e 
de forma intermitente.  

 
 
 
 
 



UFRN  Concurso Público  Maio 2006  3

11. Em relação à síndrome do impacto do ombro, é correto afirmar que, 

A) no tratamento, a indicação de  repouso da articulação do ombro visa evitar as 
rupturas. 

B) na ruptura completa do tendão do supra-espinhal, o paciente é incapaz de fazer 
abdução. 

C) no tratamento, a cinesioterapia visa fortalecer os músculos rotadores internos e 
externos do ombro.  

D) na ruptura completa do tendão do infra-espinhal, o paciente é incapaz de fazer a 
elevação anterior. 

 
 

12. Em relação ao tratamento fisioterápico das doenças do sistema osteoarticular, pode-
se afirmar que,  

A) nas doenças inflamatórias, o repouso absoluto evita as contraturas musculares. 

B) nas artropatias de causa mecânica, o repouso prolongado é uma medida 
fundamental. 

C) nas doenças inflamatórias, o calor profundo é medida básica do tratamento. 

D) nas artropatias de causa mecânica, a cinesioterapia está indicada precocemente.  
 
 
13. A maioria das hérnias discais cervicais ocorrem na quarta década de vida e na região 

póstero-lateral dos discos inferiores. A sintomatologia apresentada pelo paciente é:  

A) cervicobraquialgia com déficit motor do tríceps, na compressão da raiz de C6 

B) cervicobraquialgia com irradição para o I e o II dedos, na compressão da raiz de C5 

C) cervicobraquialgia com déficit motor do bíceps, na compressão da raiz de C7 

D) cervicobraquialgia com irradiação para o IV e o V dedos, na compressão da raiz de C8  
 
 
14. Uma paciente com lúpus eritematoso sistêmico (LES) vem em uso prolongado de 30 

mg de prednisona pela manhã. Caso necessite fazer uma mudança para 
dexametasona, a dose equivalente deverá ser: 

A) 4,5 mg 

B) 24 mg 

C) 3,6 mg 

D) 150 mg 
 
 
15. São considerados marcadores de formação e de reabsorção óssea, 

respectivamente: 

A) osteocalcina sérica e  hidroxiprolina urinária 

B) piridinolina urinária e N-telopeptídeos urinários 

C) fosfatase alcalina e osteocalcina séricas 

D) fosfatase ácida sérica e N-telopeptídeos urinários 
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16. No tratamento da osteoporose 

A) os bisfosfonatos, os estrogênios e a teriparatida são drogas inibidoras da 
reabsorção óssea. 

B) os bisfosfonatos, a calcitonina e os estrogênios são drogas inibidoras da 
reabsorção óssea.  

C) os bisfosfonatos, os estrogênios e o flúor são drogas estimuladoras da formação 
óssea. 

D) os bisfosfonatos, o raloxifeno e a teriparatida são drogas estimuladoras da 
formação óssea. 

 
 
17. A densitometria óssea de uma mulher branca de 30 anos, eumenorreica, mostra um T-

escore na coluna = - 2,0 e no colo do fêmur = - 1,5. Esses dados, permitem afirmar-se 
que a paciente apresenta  

A) osteopenia e está perdendo massa óssea rapidamente. 

B) osteoporose leve e  precisa ser tratada precocemente. 

C) osteopenia e que é impossível saber se ela está perdendo massa óssea.  

D) osteoporose acentuada e tem alto risco de fraturas. 
 
 
18. A osteonecrose asséptica pode ser observada, no caso de LES, como complicação 

da doença ou de sua terapêutica com corticosteróides. O exame complementar que 
detecta mais precocemente as alterações e, portanto, é o mais indicado para o 
diagnóstico inicial é: 

A) tomografia computadorizada    C) cintilografia óssea  

B) ressonância nuclear magnética    D) arteriografia 
 
 
19. A síndrome antifosfolípide (SAF) pode ser primária ou secundária (especialmente no 

caso de LES). São considerados critérios de classificação: 

A) trombose venosa, abortamento de repetição, deficiência de proteína S 

B) hemorragia arterial, abortamento de repetição, VDRL falso-positivo 

C) trombose vascular, perda fetal de repetição, anticorpo anticardiolipina  

D) hemorragia arterial, perda fetal de repetição, anticorpo anticoagulante lúpico 
 
 
20. Uma mulher de 23 anos apresenta um quadro de poliartrite, febre (38°C), hipertensão 

arterial (160x100 mmHg), edema nos membros inferiores ++/4+ há dois meses. Os 
exames laboratoriais mostram: hematócrito de 25%, leucócitos = 2600, creatinina de 
2,9 mg/dl, FAN positivo, anti-DNA em altos títulos e sumário de urina com proteinúria 
(4+), hematúria e cilindrúria. Diante desse caso de LES, o provável tipo histológico 
renal e o tratamento inicial são, respectivamente: 

A) glomerulonefrite proliferativa difusa; pulsoterapia com metilprednisolona  e com 
ciclofosfamida 

B) glomerulonefrite membranosa; prednisona (0,5 mg/kg/dia) e azatioprina (1 
mg/kg/dia) 

C) glomerulonefrite proliferativa focal;  prednisona (0,5 mg/kg/ dia)  e pulsoterapia 
com ciclofosfamida 

D) glomerulonefrite mesangial;  pulsoterapia com metilprednisolona e azatioprina (1 
mg/kg/dia) 
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21. A teriparatida é um análogo sintético do hormônio paratireoideano correspondente à 
fração N-terminal desse hormônio. Em relação ao uso da teriparatida no tratamento 
da osteoporose, pode-se afirmar que: 

A) reduz o risco de fraturas por um período superior a dois anos após ser suspenso. 

B) é indicada em pacientes  com fraturas por tumores ósseos, para alívio da dor. 

C) deve ser feito em associação com bisfosfonatos. 

D) leva à hipercalcemia persistente, sendo necessária a monitoração do cálcio 
sérico. 

 
 
22. A artrite reumatóide é uma doença inflamatória crônica com graves repercussões na 

capacidade funcional e na qualidade de vida dos pacientes. Em relação ao seu 
tratamento com agentes biológicos, pode-se afirmar:  

A) O infliximabe é um anticorpo monoclonal anti-TNF totalmente humano utilizado por 
via venosa, a cada seis semanas. 

B) O rituximabe é um anticorpo monoclonal anti-IL-1 utilizado por via subcutânea,  
duas vezes por semana. 

C) O adalimumabe é um anticorpo monoclonal anti-TNF totalmente humano utilizado  
por via subcutânea, a cada duas semanas. 

D) O anakinra é um anticorpo monoclonal anti-CD20 utilizado por via venosa. a cada 
seis semanas. 

 
 
23. Uma paciente grávida, com antecedente  de três abortamentos anteriores, apresenta 

anticorpo anticardiolipina IgG = 90 GPL/ml. A conduta indicada para esse caso é: 

A) metilprednisolona em pulsoterapia  e ácido acetilsalicílico em dose baixa 

B) prednisona em dose imunossupressora e anticoagulante oral 

C) ácido acetilsalicílico em dose baixa e heparina de baixo peso molecular  

D) observação minuciosa do caso e monitoramento das plaquetas 
 
 
24. Um homem de 47 anos acorda com dor intensa devido a uma crise de podagra em 

hálux D e chega ao pronto-socorro em cadeira de rodas. Refere uso crônico anterior 
de AINHs por quadros semelhantes. O ácido úrico é de 10,5 mg/dl e a creatinina de 
3,5 mg/dl. Nesse caso, deve-se 

A) iniciar colchicina de hora em hora, até que haja diarréia. 

B) iniciar AINH COX2-específico e corticóide. 

C) iniciar AAS em dose baixa e colchicina. 

D) iniciar corticóide em dose baixa.  
 
 
25. O provável mecanismo de ação da colchicina, no tratamento da crise gotosa aguda, é: 

A) bloquear a cascata do complemento 

B) impedir a migração dos polimorfonucleares  

C) inibir a ação da fosfolipase A2 

D) inibir a produção de interleucinas 
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26. Na patogênese da artrite reumatóide, as principais citocinas envolvidas  na ativação 
do endotélio vascular são: 

A) IL-1, IL-8 e TGF 

B) IL-1, IL-6 e TNF 

C) IL-15, IL-18 e TNF 

D) IL-1, IL-10 e TGF 
 
 
27. A administração de vacinas em pacientes com doenças reumáticas auto-imunes  é 

um tema de questionamento constante, devido à imunodepressão decorrente da 
doença ou do tratamento com  corticóides e imunossupressores. Nesses casos, são 
usadas com segurança as vacinas contra: 

A) varicela, hepatite A e influenza 

B) poliomielite tipo Sabin, sarampo e varicela 

C) pneumococo, sarampo e caxumba 

D) influenza, hepatite B e pneumococo  
 
 
28. Na fisiopatologia da osteoartrose, pode-se observar: 

A) aumento de IL1, TNFα e metaloproteinases 

B) aumento da produção, embora defeituosa, de colágeno tipo II 

C) diminuição da atividade dos sinoviócitos 

D) diminuição do processo de eburnificação 
 
 
29. São considerados critérios modificados de Nova Iorque, para a classificação da  

espondilite anquilosante: 

A) HLA B27 positivo, sacroileíte 

B) HLA B27 positivo,  limitação da mobilidade da coluna lombar 

C) diminuição da expansibilidade torácica, lombalgia crônica inflamatória 

D) sacroileíte, limitação da mobilidade da coluna lombar  
 
 
30. Em relação à síndrome de Sjögren primária, pode-se afirmar: 

A) A nefrite túbulo-intersticial pode evoluir para a acidose metabólica hiperclorêmica. 

B) O infiltrado linfoplasmocitário das glândulas salivares tem um predomínio de 
linfócitos B. 

C) A elevação dos níveis do fator reumatóide sugere evolução para linfoma. 

D) O envolvimento pulmonar é decorrente das infecções repetidas das vias aéreas 
superiores. 
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31. Com relação à fisiopatologia da osteoartrose, é correto afirmar: 

A) O mecanismo de dor é complexo e parece envolver principalmente a ativação de 
nociceptores da membrana sinovial inflamada e ricamente inervada. 

B) O ambiente inflamatório local promove um desequilíbrio entre a ativação de 
metaloproteinases e os TIMPs, tendo como resultado a lesão da cartilagem.  

C) O baixo potencial antigênico do colágeno tipo II degradado e a natureza 
polissacarídica dos componentes da matriz justificam a ausência de fenômenos de 
auto-imunidade. 

D) A presença de epítopo compartilhado em alguns indivíduos  induz a uma doença 
nodal com maior gravidade. 

 
 
32. Sobre a esclerose sistêmica, é correto afirmar: 

A) A ausência de fenômeno auto-imune exuberante explica a pouca eficácia de 
imunossupressores como a D-penicilamina e a ciclofosfamida no tratamento. 

B) O tratamento com inibidores de fosfodiesterase tipo V tem causado melhora 
substancial na doença intersticial pulmonar. 

C) O fator de transformação de crescimento beta é a principal citocina envolvida na 
lesão arterial no nível renal. 

D) A hipertensão da crise renal é causada pela queda da pressão na arteríola 
aferente, com estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona.  

 
 
33. Em relação à utilização de alguns exames laboratoriais na Reumatologia, é correto 

afirmar: 

A) A presença de FAN positivo em pacientes com SAF pode ser explicada pela 
positividade do anticoagulante lúpico 

B) A repetição da pesquisa de anticorpos antifosfolípides em 12 semanas deve-se 
aos falso-positivos decorrentes de patologias infecciosas.  

C) A titulação seriada do fator reumatóide, conforme o último consenso brasileiro, é 
útil na monitorização da artrite reumatóide com manifestações extra-articulares. 

D) A pesquisa do antígeno HLA-B27 é fundamental no diagnóstico das 
espondiloartropatias, uma vez que define o prognóstico. 

 
 

34. Com relação ao tratamento com agentes biológicos em Reumatologia, é correto 
afirmar que 

A) o etanercepte, uma proteína de fusão, é resultado da combinação do receptor 
solúvel do TNF com imunoglobulina humana de classe IgG. 

B) o uso de anticorpos monoclonais anti-células T é indicado em pacientes com 
artrite reumatóide refratária aos DMARDs. 

C) o alefacepte tem se mostrado superior aos anticorpos anti-TNF para o tratamento 
da artrite reumatóide. 

D) o aparecimento de anticorpos neutralizantes com a terapia biológica está 
associado ao desenvolvimento de reações de hipersensibilidade imediata. 
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35. Sobre o laboratório em Reumatologia, é correto afirmar: 

A) O consumo de complemento em paciente com LES sugere infecção bacteriana 
concomitante. 

B) A medida da velocidade de hemossedimentação se tornou obsoleta após a 
pesquisa de proteína C de alta sensibilidade. 

C) A dosagem de CH50 é mais útil que a de C3 ou C4 no seguimento do LES, apesar 
de ter maior custo, pois é menos susceptível a falhas técnicas. 

D) O FAN positivo pode ser apenas um indício de anormalidade auto-imune.  
 
 
36. Em relação aos mecanismos patogênicos da lesão cutânea do LES, pode-se afirmar: 

A) O óxido nítrico inibe a migração das células CD4+ e CD8+, fato fundamental no 
desencadeamento do rash malar. 

B) As radiações solares dos tipos UVA, UVB e, mais recentemente, UVC são 
considerados importantes fatores desencadeantes.   

C) A apoptose dos queratinócitos está associada ao aumento da expressão da 
proteína p53, à exposição de antígenos nucleares e à ativação de linfócitos.  

D) Os anticorpos anti-Ro e anti-La estão associados à classe I do complexo maior de 
histocompatibilidade (MHC) e relacionam-se às lesões subagudas. 

 
 
37. São manifestações clínicas da síndrome antifosfolípide, embora não estejam 

incluídas nos critérios de classificação:  

A) doença valvar, livedo reticular, plaquetopenia 

B) anemia hemolítica, leucopenia e plaquetopenia 

C) doença valvar, derrame pericárdico, anemia hemolítica 

D) livedo reticular, leucopenia, derrame pericárdico 
 
 

38. Em relação aos medicamentos utilizados na Reumatologia, pode-se afirmar: 

A) O metotrexato deve ser fracionado para doses diárias menores em casos de 
insuficiência renal. 

B) A prednisolona e a prednisona são substâncias seguras tanto na gestação como 
na amamentação.  

C) O uso prolongado do metotrexato pode levar ao aparecimento de fibrose pulmonar 
intersticial crônica. 

D) A dexametasona é usada no tratamento do lúpus neonatal, pois é metabolizada 
pela 11-hidroxigenase placentária 

 
 
39. Em relação às doenças difusas do tecido conjuntivo (DDTC), é correto afirmar: 

A) Na esclerose sistêmica, o comprometimento renal ocorre às custas de uma 
nefropatia túbulo-intersticial. 

B) No LES, a fraqueza da musculatura intercostal é uma causa freqüente de 
insuficiência respiratória e óbito. 

C) Na artrite reumatóide, a síndrome sicca secundária é uma associação comum.  

D) Na dermatomiosite, o acometimento de musculatura lisa da hipofaringe causa 
odinofagia. 



UFRN  Concurso Público  Maio 2006  9

40. Um jovem de 22 anos é atendido no pronto-socorro com história de dor, aumento 
de volume e calor na articulação do cotovelo direito há +/- 10 dias, além de 
febrícula e mialgia. A principal hipótese de diagnóstico é: 

A) artrite por anaeróbios 

B) artrite gotosa 

C) artrite por staphylococus aureus 

D) artrite gonocócica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


