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�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Filosofia dos epitáfios

1.
2.
3.
4.

“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto
predominantemente

A) dissertativo.
B) descritivo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
C) narrativo. E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

I. movimento para dentro.
II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
III. valor de privação, negação.
IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

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

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em
estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao
desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do

futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

( ) “Apoiada” significa difundida.
( ) “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
( ) “Ataca” significa reprova, opõe-se.
( ) “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
( ) “Fenômeno” significa fato de natureza social.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho
“(...) “cultura do desemprego”( , )ou seja( , ) a visão (...)”

A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.
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06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos. D) Nível superior
C) Gerentes de loja. E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.

“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente
relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma
de expressão desse conteúdo.” (Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.

A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às
pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra,
agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada... (Estudante do 2 ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas....” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial. D) locução adverbial – locução conjuntiva.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva. E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em
gênero e número com o referente do pronome a que se refere.

B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum

problema à norma culta.
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SUS

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS
QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

( ) descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
( ) universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
( ) integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e

curativos.
( ) liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

( ) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção
preventiva.

( ) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
( ) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada
pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela
integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é
representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde
hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

( ) direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
( ) completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
( ) direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
( ) dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
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16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
correspondentes.

B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância
colegiada de caráter permanente e deliberativo.

D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de
Saúde.

E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.

B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas.

C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza

como prestador de serviços ao Sistema.
E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de

serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal.

B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade.
C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e

serviços o mais próximo possível de sua residência.
D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado

da Saúde.
E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo
desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.

B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas
públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado
ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.

C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de
saúde.

D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo
opina acerca de determinada matéria.

E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou
reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

A) é exclusiva.
B) é privativa. D) exclui o papel da sociedade.
C) é concorrente. E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Indique a conduta mais adequada no paciente com gota em crise aguda, litíase renal e insuficiência renal.

A) Iniciar um uricosúrico com a colchicina.
B) Iniciar um antiinflamatório e uricosúrico. D) Iniciar allopurinol e uricosúrico.
C) Iniciar colchicina e allopurinol. E) Iniciar corticoterapia.
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22. A análise do líquido sinovial na Osteoartrose/Osteoartrite demonstra

A) alta celularidade e prova da mucina pobre.
B) alta viscosidade e celularidade.
C) baixa viscosidade e transparência normal.
D) coloração amarela citrina e alta celularidade.
E) presença de cristais de pirofosfato de cálcio e ou hidroxiapatia.

23. Na suspeita de artrite piogênica, a artrocentese é mandatória. Assinale a alternativa FALSA em relação ao líquido
sinovial.

A) Purulento, turvo, com grumos.
B) Viscosidade diminuída e glicose normal.
C) Hipercelularidade, chegando a 50.000 ou mais células por mm3, com predomínio absoluto de neutrófilos.
D) A bacterioscopia pelo gram, também, é importante, pois tem a vantagem de orientar quanto à escolha da antibioticoterapia.
E) A semeadura em meio de cultura deve ser apropriada, pois existem germes de difícil cultivo, como, por exemplo, gonococo.

24. No lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), em atividade, a presença de retinopatia faz supor uma correlação de
comprometimento com

A) plaquetopenia.
B) anemia hemolítica. D) pericardite.
C) sistema nervoso central. E) sistema nervoso periférico.

25. Na doença de Behçet, qual o teste e ou a prova laboratorial que pode(m) auxiliar o diagnóstico?

A) Depósito de IgG na borda da úlcera à microscopia óptica.
B) VHS e proteína reativa elevadas. D) Anticardiolipina IgG positiva.
C) PCR para clamydia. E) Teste patérgico.

26. Uma paciente com Artrite Reumatóide está sendo medicada com 10 mg de prednisona ao dia e necessita fazer uma
mudança para dexametasona. Qual a dose equivalente?

A) 0,5mg. B) 1,0mg. C) 1,5mg. D) 2,0mg. E) 3,0mg.

27. Na Espondilite Anquilosante, quais envolvimentos extra-articulares são mais observados?

A) Conjuntivite, uretrite e pneumonite intersticial.
B) Uveíte anterior, insuficiência aórtica, fibrose apical pulmonar.
C) Pericardite, colite, fibrose intersticial.
D) Eritema nodoso, conjuntivite e uveíte anterior.
E) É comum o aparecimento de artrite simétrica dos membros superiores.

28. Paciente do sexo feminino, 53 anos de idade relata que apresenta lombalgia, coloração azulada dos pavilhões
auriculares, urina escura e celulose renal. A radiografia da coluna lombar apresenta calcificação dos discos
intervertebrais. Qual o diagnóstico?

A) Condrocalcinose.
B) Sarcoidose. D) Espondilite Anquilosante.
C) Doença de Addison. E) Ocronose.

29. Qual a patogenia articular que pode estar associada à Artrite Psoriática?

A) Artrite reumatóide. B) Sarcoidose. C) Osteoartrite. D) Artrite gotosa. E) Doença de Paget.

30. Doença de Paget, focal ou monostótica, acomete preferencialmente:

A) coluna lombar e pelve.
B) tíbia e crânio. D) crânio e coluna lombar.
C) fêmur, crânio e pelve. E) tíbia e ilíaco.

31. Qual das seguintes variáveis está menos relacionada ao prognóstico do LES?

A) Idade de início da doença.
B) Envolvimento renal. D) Envolvimento do SNC.
C) Poliartrite. E) Aftas orais.
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32. Pacientes com LES e anticorpos antifosfolípides NÃO devem receber

A) anticoagulantes. B) corticóides. C) estrógenos. D) antimaláricos. E) imunossupressores.

33. Na Osteoporose induzida por corticosteróides, o ritmo mais acelerado de perda de massa óssea ocorre

A) no primeiro semestre de tratamento.
B) no segundo semestre de tratamento. D) após 5 anos de tratamento.
C) após dois anos de tratamento. E) após dez anos de tratamento.

34. Com relação às modalidades de termoterapia (quente), é CORRETO afirmar que

A) são indicadas nos processos inflamatórios agudos.
B) são efetivas para grandes articulações. D) são contra-indicadas nas neuropatias.
C) auxiliam na redução do edema. E) são pouco efetivas nas contraturas.

35. Qual dos seguintes exames é marcador bioquímico da reabsorção óssea?

A) Fosfatase alcalina. B) Osteocalcina. C) Piridinolina. D) PCR. E) Fosfatase ácida.

36. Na Doença de Paget, os locais mais freqüentemente acometidos são:

A) úmero, mandíbula e 1/3 distal da ulna.
B) coluna 1/3 distal de ulna e fêmur. D) pélvis, coluna e fêmur.
C) pélvis, úmero e 1/3 distal da ulna. E) úmero, coluna e mandíbula.

37. As aftas orais da doença de Behçet costumam responder bem ao uso de

A) Methotrexate. B) Talidomida. C) Antiinflamatórios. D) Cloroquina. E) Indometacina.

38. Qual dos seguintes critérios é obrigatório para se classificar um paciente com Síndrome de Behçet?

A) Patergia.
B) Eritema nodoso. D) Úlcera Genital Recorrente
C) Pan- Uveíte. E) Úlcera Oral Recorrente.

39. Dentre as espondiloartropatias soronegativas, assinale aquela que apresenta alterações radiológicas axiais
simétricas, regulares e bilaterais, acometendo, de maneira homogênea, todos os corpos vertebrais nas fases
avançadas da doença.

A) Artrite psoriática.
B) Espondilite anquilosante. D) Artrite enteropática.
C) Síndrome de Reiter. E) Espondiloartropatias indiferenciadas.

40. Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, diabético, apresenta aos raios X calcificação e ossificação dos
ligamentos da face anterolateral da coluna vertebral (região dorsal). Articulações sacroilíacas normais. HLA B27
negativo. O provável diagnóstico é

A) Espondilite anquilosante.
B) Síndrome de Reiter. D) Osteoartropatia hipertrófica.
C) Doença de Scheuermann. E) Hiperostose senil anquilosante (DISH).

41. Com relação à Espondilite Anquilosante, qual manifestação clínica extra-articular NÃO ESTÁ associada à doença?

A) Uveíte anterior aguda.
B) Fibrose pulmonar apical. D) Insuficiência aórtica.
C) Glomerulopatia por depósito de IgA. E) Neuropatia do trigêmio.

42. Qual o sinal mais precoce encontrado na coluna vertebral nos pacientes com Espondilite Anquilosante (EA)?

A) Sinais de Romanus.
B) Osteopenia difusa. D) Sindesmofitose.
C) Quadratura vertebral. E) Coluna de bambu.

43. Qual o método por imagem com mais precocidade no diagnóstico de sacroiliite?

A) Raio X com incidência de Fergusson.
B) Raio X em filme de mamografia. D) Cintilografia óssea.
C) Ultra-som. E) Tomografia computadorizada

www.pciconcursos.com.br
 




8

44. São condições associadas ao desenvolvimento de osteonecrose atraumática, EXCETO.

A) Uso de corticosteróides. B) Gota. C) Radiação. D) Etilismo. E) Amiloidose.

45. A ocronose caracteriza-se por acúmulo tecidual de

A) acroleína.
B) ácido linolênico. D) ácido inosínico.
C) ácido homogentísico. E) mucopolissacarídeos.

46. No tratamento da gota, é CORRETO afirmar que

A) uma dieta com restrição de purinas é a maneira mais eficiente de reduzirmos a hiperuricemia.
B) o uso de colchicina profilática pode estar indicado, mesmo após a normalização da hiperuricemia.
C) o emprego de medicamentos que aumentam a excreção e/ou diminuam a produção de ácido úrico está indicado para todos

os pacientes.
D) fora da crise aguda, quando se inicia uma medicação hipouricemiante, não há necessidade do uso de doses profiláticas de

colchicina.
E) os uricosúricos estão, particularmente, indicados para pacientes com mais de 65 anos..

47. Sobre o Lúpus eritematoso sistêmico na infância, é CORRETO afirmar.

A) É comum a doença iniciar-se antes dos três anos de idade.
B) A manifestação cutânea é mais comum que a articular, ao contrário da forma do adulto.
C) O envolvimento renal é muito freqüente, podendo superar as manifestações músculo-esqueléticas e cutâneas.
D) Síndrome de lúpus neonatal ocorre através da passagem placentária de anti-Ro e anti-La/SSB da classe IgM, da mãe para o

filho.
E) As manifestações digestivas são comuns, principalmente a disfunção esofagiana, que é subdiagnosticada.

48. Em relação à epidemiologia das doenças reumáticas, é CORRETO afirmar que

A) aproximadamente 5% dos pacientes com artrite reumatóide e esclerose sistêmica têm, pelo menos, uma evidência
histológica da Síndrome de Sjjögren.

B) trinta a 40% de parentes de pacientes com lúpus apresentarão a mesma doença.
C) a esclerose sistêmica tem início entre a quarta e a quinta década de vida, sendo 3-4 vezes mais comum no sexo feminino.
D) a poliarterite nodosa predomina no sexo feminino numa proporção de 7:1.
E) o início da policondrite recidivante ocorre mais freqüentemente entre 60 e 70 anos de idade.

49. São critérios diagnósticos da artrite reumatóide, EXCETO.

A) Fator reumatóide positivo.
B) Artrite simétrica. D) Artrite de ritmo inflamatório.
C) Artrite de punhos e metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. E) Artrite erosiva.

50. Dentre as Vasculites sistêmicas descritas associadas à sarcoidose, É CORRETO afirmar.

A) A artrite de Takayasu e a granulomatose de Wegerner.
B) A poliarterite nodosa e a arterite temporal.
C) A poliangeíte microscópica e a doença de Churg-Strauss.
D) Aa púrpura de Henoch-Schönlein e a arterite de Takayasu.
E) A granulomatose de Wergener e a poliarterite nodosa.
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