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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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O ciclo celular compreende essencialmente dois períodos: a 
interfase e a divisão. Com relação aos diferentes fenômenos 
envolvidos, marque a alternativa correta: 

 
A) A duplicação dos centríolos ocorre na célula na fase S da 

interfase. 
B) É na fase S da interfase que ocorre o desaparecimento da 

membrana nuclear. 
C) Na prófase se inicia a espiralização dos cromossomos 

evidenciando-se facilmente o nucléolo. 
D) Os cromossomos atingem o máximo de espiralização na 

metáfase. 
E) Na telófase os cromossomos atingem o plano equatorial 

da célula. 
 
 
 
 
Há vários padrões de resposta celular à agressão. 
Considerando as alterações de crescimento, proliferação e 
diferenciação celular, assinale a alternativa correta:  

 
A) Na hipertrofia ocorre o aumento numérico das células 

devido ao aumento da demanda funcional . 
B) A displasia tecidual é considerada um distúrbio do 

crescimento e da diferenciação celular com potencial de 
regressão. 

C) Na metaplasia ocorre a transformação de um tecido adulto 
em outro de diferente linhagem embrionária, com a 
finalidade de se tornar mais resistente às condições 
adversas. 

D) Na atrofia há um aumento das atividades anabólicas das 
células de um tecido resultando na redução do seu 
volume. 

E) Exemplo de hiperplasia compensatória é aquela que 
ocorre no epitélio glandular da mama durante a gravidez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No Brasil, o Ministério da Saúde através do INCA (Instituto 
Nacional de Câncer) estabeleceu estratégias, normas e 
procedimentos, que orientam as ações do controle de câncer 
de colo do útero. Considerando esses aspectos, assinale a 
alternativa correta:  

 
A) Quanto à periodicidade, o exame de Papanicolaou deve 

ser realizado anualmente e após dois exames consecutivos 
negativos, realizado a cada 5 anos. 

B) Quanto às normas de colheita do material citológico que 
devem ser seguidas pela paciente, são incluídas entre 
outras a interrupção das relações sexuais 1 semana antes 
da realização do exame. 

C) Indica-se o exame de Papanicolaou na idade 
compreendida entre 35 e 60 anos de idade.  

D) O teste de captura híbrida para HPV é recomendado para 
mulheres com diagnóstico citológico de atipia de células 
escamosas de significado indeterminado não excluindo 
lesão intra-epitelial de alto grau. 

E) Diante do diagnóstico citológico de atipia de células 
glandulares endocervicais e colposcopia sem alterações, é 
indicada nova colheita da endocérvice com escova uma 
vez que é considerada de maior valor diagnóstico que a 
curetagem endocervical.  

 
 
 
Considerando o controle de qualidade interno em citologia 
ginecológica, é correto afirmar que: 

 
A) o método de  revisão rápida (RR) consiste na revisão de 

100% dos casos escrutinizados com re-exame de cada 
lâmina com a objetiva de 10x  durante 1 minuto. 

B) o método preconizado pelo Ministério da Saúde consiste 
na revisão aleatória pelo citopatologista de 20% dos 
esfregaços considerados negativos na avaliação inicial 
pelo citotécnico. 

C) geralmente os exames falso-negativos ocorrem por falha 
na interpretação diagnóstica. 

D) os exames de pacientes de alto risco podem ser liberados 
pelo citotécnico desde que não sejam observadas 
alterações citológicas. 

E) tem como objetivo detectar especialmente os exames 
citológicos falso-positivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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Com relação às técnicas de colheita, fixação e processamento 
laboratorial dos esfregaços cérvico-vaginais, é correto afirmar 
que: 

 
A) na fixação do espécime pode ser utilizado etanol a 95% ou 

uma mistura de álcool e polietilenoglicol.  
B) a dessecação indesejável da amostra citológica determina 

retração nuclear e pseudoeosinofilia. 
C) o HCl utilizado no método de coloração de Papanicolaou 

regressivo tem como finalidade remover o excesso de EA 
do citoplasma das células escamosas. 

D) no método de coloração de Papanicolaou, o orange cora as 
células escamosas superficiais em rosa. 

E) a montagem diminui o índice de refração do esfregaço 
possibilitando maior detalhamento celular. 

 
 
 

A citologia de meio líquido (ThinPrep) substitui o método de 
Papanicolaou convencional no combate ao câncer de colo 
uterino. Qual das alternativas é incorreta, considerando o 
ThinPrep? 

 
A) Ocorre uma redução significativa no número de amostras 

insatisfatórias. 
B) Apesar das vantagens registradas na literatura 

especializada, o método ainda é pouco utilizado nos EUA 
quando comparado ao teste de Papanicolaou original. 

C) Sangue, muco, células inflamatórias são reduzidos ou 
eliminados. 

D) Dos estudos registram no mínimo uma sensibilidade 
similar ao teste de Papanicolaou convencional. 

E) É representada por uma suspensão de células da amostra 
coletada, dispostas em uma única camada na lâmina, 
numa área de 2 cm de diâmetro. 

 
 
 
Considerando os componentes do esfregaço cérvico-vaginal 
em condições normais, é correto afirmar: 

 

A) Muco em samambaia pode ser encontrado na fase 
progestacional do ciclo menstrual e tem relação com a 
flora bacteriana. 

B) O núcleo das células escamosas superficiais é picnótico, 
ou seja, é caracteristicamente pequeno com cromatina 
grosseiramente granular. 

C) Células glandulares endometriais ocorrem em 
agrupamentos tridimensionais, apresentando núcleos com 
cromatina grosseiramente granular, sem evidência de 
nucléolo.  

D) Células glandulares endocervicais exibem citoplasma 
vacuolizado com freqüente aspecto em “anel de sinete”. 

E) Células de reserva são incomuns, pequenas, 
indiferenciadas, com potencialidade de se transformar em 
células epiteliais ou mesenquimais. 

 

 
 
 

Com relação às células epiteliais encontradas nos esfregaços 
cérvico-vaginais, é correto afirmar: 

 
A) Células do segmento uterino inferior são mais comuns nas 

mulheres submetidas previamente à conização. 
B) Células glandulares endometriais descamam em grande 

número nos três dias que antecedem a menstruação. 
C) Células endocervicais multinucleadas com freqüente 

nucléolo são associadas à fase pós-ovulatória. 
D) Índice picnótico elevado em mulheres pós-menopausadas 

indica curetagem endometrial para investigar a 
possibilidade de adenocarcinoma.  

E) Células naviculares uma variante das células escamosas 
parabasais, são ricas em glicogênio. 

 
 
 

 
Com relação à avaliação citohormonal, assinale a alternativa 
correta: 

 
A) Na recém nascida o IM (índice de maturação) 

habitualmente corresponde a 80/10/10. 
B) No período ovulatório do ciclo menstrual há predomínio de 

células intermediárias devido à elevada taxa de estrógenos. 
C) No período lactacional ocorre habitualmente o predomínio 

de células parabasais que podem ser ricas em glicogênio, 
um padrão denominado atrofia androgênica. 

D) Na fase luteínica do ciclo menstrual a progesterona torna o 
esfregaço praticamente livre de bactérias e leucócitos 
resultando numa aparência “limpa”. 

E) O uso continuado de digitálicos pode resultar em atrofia 
acentuada da mucosa vaginal. 

 
 
 

Considerando a metaplasia escamosa do colo, é correto afirmar 
que:  

 
A) é uma anormalidade pré-cancerosa comum na puberdade e 

na gravidez  
B) é invariavelmente precedida pela hiperplasia de células de 

reserva  
C) é um processo resistente à ação do HPV  
D) determina a mudança da JEC para uma localização dentro 

do canal endocervical durante a gravidez  
E) no esfregaço citológico, exibe aparência similar ao 

processo de reparação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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Alterações reativas ou degenerativas ocorrem como resposta 
aos fenômenos irritativos. Considerando essas alterações, 
assinale a alternativa incorreta: 

 
A) Células paraqueratóticas típicas representam células 

escamosas poligonais em miniatura queratinizadas com 
núcleos picnóticos. 

B) Células endocervicais sofrendo necrose coagulativa 
podem simular a aparência de células escamosas 
paraqueratóticas. 

C) Vacuolização citoplasmática geralmente resulta de 
distúrbios no transporte de água entre o meio intra e 
extracelular. 

D) No processo de reparação há geralmente participação de 
células epiteliais e mesenquimais. 

E) A reparação ocorre muitas vezes devido a distúrbios 
hormonais, sendo, portanto, comum na atrofia. 

 
 
 
Nas infecções cérvico-vaginais, é correto afirmar que:  

 
A) o Actinomyces sp. é uma bactéria gram-positiva 

anaeróbica, filamentosa, que pode ascender e raramente 
determinar abscesso tubo-ovariano. 

B) Trichomonas vaginalis é um protozoário com limites 
indistintos e pequeno núcleo central.  

C) na vaginose bacteriana há habitualmente uma associação 
entre bacilos de Doderlein e Gardnerella vaginalis. 

D) a citologia apresenta elevada especificidade na detecção 
de Chlamydia trachomatis, a principal causa de cervicite 
não gonocócica e uretrite. 

E) o herpes vírus é associado com inclusões eosinofílicas 
intra-nucleares em mais de 70% dos casos. 

 
 
 
 
Considerando o HPV (papiloma vírus humano), assinale a 
alternativa correta:  

 
A) A inativação do gene E2 leva à transcrição desregulada 

dos genes E6 e E7 promovendo a transformação celular. 
B) É um RNA vírus epiteliotrópico oncogênico. 
C) A ligação da sua oncoproteína E6 ao p53 resulta no 

estímulo à apoptose, facilitando o desenvolvimento do 
câncer. 

D) Os tipos 6 e 11 são geralmente associados às lesões de 
alto grau. 

E) A sua replicação ocorre geralmente sob a forma de um 
plasmídeo extracromossômico no núcleo das células 
hospedeiras das lesões malignas.  

 
 
 
 

 
 
 

De acordo com a nomenclatura do Sistema Bethesda 2001 e 
considerando a atipia de células escamosas de significado 
indeterminado (ASC), assinale a alternativa correta: 

 
A) Células escamosas suspeitas, mas não conclusivas de lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau são incluídas na 
categoria ASC-US 

B) O diagnóstico citológico de ASC-US apresenta elevada 
reprodutibilidade, razão pela qual persiste como categoria 
na última versão da classificação de Bethesda 

C) A relação entre atipia de células escamosas de significado 
indeterminado e displasia não deve exceder 4:1 

D) A atipia escamosa de significado indeterminado associada 
à atrofia tem maior potencial de se tratar de lesão 
intraepitelial escamosa no exame histopatológico  

E) Células escamosas maduras com núcleos maiores que três 
vezes àqueles das células intermediárias são incluídas na 
categoria ASC-US desde que não apresentem alteração da 
relação núcleo-citoplasmática. 

 
 
 

De acordo com a classificação da OMS e considerando as 
lesões pré-cancerosas do colo uterino, assinale a alternativa 
correta: 

 
A) A displasia queratinizante é a forma mais comum de 

displasia e se origina na ectocérvice. 
B) As células na displasia moderada se distribuem 

freqüentemente em arranjos sinciciais e morfologicamente 
são imaturas com núcleos volumosos e irregulares. 

C) A área nuclear relativa de uma célula de reserva é menor 
que nas células da displasia leve. 

D) O núcleo de uma célula displásica é geralmente 
hipocromático porquê quando o núcleo aumenta a 
cromatina se espalha em uma área maior. 

E) Apesar do freqüente encontro de mitoses nos cortes 
histológicos das displasias, é rara a sua identificação nos 
esfregaços citológicos.  

 
 

 
Assinale a alternativa correta com relação às características das 
células displásicas e das células do carcinoma in situ, nos 
esfregaços cérvico-vaginais: 

 
A) A relação núcleo-citoplasmática é uma medida do grau de 

maturidade celular. 
B) Na displasia leve a cromatina geralmente tem aspecto 

rarefeito.  
C) Nucléolo e irregularidade nuclear são comuns no 

carcinoma in situ. 
D) Na displasia leve o citoplasma é mais escasso em relação 

às células normais. 
E) Células em fibra queratinizadas não podem ser vistas no 

carcinoma in situ.  
 

QUESTÃO 26 
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Mulher de 32 anos de idade, com esfregaço citológico 
cérvico-vaginal apresentando o seguinte quadro: várias 
células escamosas imaturas, arredondadas, com aumento do 
volume e hipercromasia nuclear, aumento significativo da 
relação núcleo-citoplasmática, cromatina grosseiramente 
granular, com indenteações profundas da borda nuclear.  Qual 
o diagnóstico mais provável? 

 

A) Lesão intraepitelial de baixo grau (NIC 1). 
B) Carcinoma escamoso (invasivo). 
C) Adenocarcinoma. 
D) Alterações citopáticas pelo HPV. 
E) Lesão intraepitelial de alto grau (NIC 3). 
 
 
 
Com relação ao carcinoma escamoso do colo é correto 
afirmar que: 

 

A) é relativamente fácil o diagnóstico citológico diferencial 
entre a forma microinvasiva e o carcinoma in situ, pois no 
primeiro a maioria das células exibe  nucléolo 
eosinofílico.  

B) o tipo de grandes células não queratinizante ocorre 
geralmente no canal endocervical. 

C) o diagnóstico citológico é conclusivo mesmo quando se 
encontra uma única célula atípica, desde que preencha 
vários critérios de malignidade. 

D) quando microinvasivo, a infiltração do estroma pelas 
células neoplásicas não pode exceder 10 mm de 
profundidade. 

E) a variante bem diferenciada ou queratinizante requer a 
presença de pérola córnea no exame histopatológico.  

 

 
 
Com relação ao endométrio e a sua apresentação nos 
esfregaços citológicos cérvico-vaginais, assinale a alternativa 
correta: 

 

A) No adenocarcinoma endometrial a diátese tumoral é 
ausente e as células neoplásicas se distribuem 
predominantemente isoladas. 

B) O encontro de conjuntos celulares tridimensionais é o 
principal critério do adenocarcinoma bem diferenciado 
utilizado na diferenciação com a hiperplasia endometrial 
atípica . 

C) Quando se encontram células glandulares endometriais 
com núcleos maiores que àqueles das células escamosas 
intermediárias, deve-se suspeitar de hiperplasia atípica ou 
adenocarcinoma endometrial. 

D) Conjuntos esféricos de duplo contorno representados por 
área central de células estromais endometriais e células 
glandulares endometriais na periferia são mais comuns no 
êxodo menstrual, período entre o 5º e o 10º dia do ciclo 
menstrual. 

E) A descamação de células endometriais na pós-menopausa 
só deve ser valorizada quando apresentam atipia nuclear. 

 

 
 
 
 

Considerando as condições envolvendo o epitélio glandular 
endocervical, assinale a alternativa correta: 

 
A) O diagnóstico citológico de atipia em células glandulares 

endocervicais (sistema Bethesda 2001), é associado no 
exame histopatológico mais freqüentemente à lesão 
intraepitelial escamosa de alto grau. 

B) Metaplasia tubária é uma lesão pré-cancerosa onde as 
células exibem similaridades morfológicas com àquelas do 
adenocarcinoma endocervical in situ. 

C) No esfregaço cérvico-vaginal o encontro de agrupamentos 
sem alterações arquiteturais de células endocervicais com 
cromatina fina e nucléolo proeminente são característicos 
do adenocarcinoma invasivo. 

D) Na etiopatogênese do adenocarcinoma endocervical está 
implicado de forma inequívoca a deficiência de vitamina 
B12 

E) No diagnóstico diferencial do adenocarcinoma 
endocervical é incluída a cervicite crônica folicular. 

 
 
 

Considerando o epitélio glandular endocervical, assinale a 
alternativa correta: 

 
A) A atipia de células glandulares endocervicais na versão 

2001 do Sistema Bethesda é subdividida em três 
categorias: sem outra especificação, favorecendo natureza 
reativa e favorecendo neoplasia. 

B) No adenocarcinoma invasivo, o grau de diferenciação é 
determinado pela aparência nuclear sendo as características 
citoplasmáticas de importância secundária. 

C) Sincícios não são encontrados no adenocarcinoma 
endocervical sendo característicos das lesões escamosas. 

D) O HPV tipos 33 e 45 são comuns na etiologia do 
adenocarcinoma endocervical. 

E) O adenocarcinoma endocervical de células claras é a 
variante histológica mais comum ocorrendo geralmente em 
pacientes de meia idade. 
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Com relação à nomenclatura brasileira para laudos 
citopatológicos é correto afirmar que: 

 
A) na avaliação pré-analítica a coloração do esfregaço é 

importante para estabelecer a adequabilidade da amostra. 
B) a amostra é considerada satisfatória mas limitada para fins 

diagnósticos quando o componente inflamatório sobrepor 
mais de 75% das células do esfregaço. 

C) com relação às células escamosas atípicas de significado 
indeterminado, diferentemente da classificação de 
Bethesda, é dada ênfase apenas às anormalidades em 
células imaturas. 

D) as células endometriais devem ser referidas em pacientes 
abaixo dos 40 anos de idade, quando identificadas além 
do 12º dia do ciclo menstrual. 

E) os adenocarcinomas endocervicais in situ e invasivo são 
incluídos num único grupo desde que não é possível 
diferenciá-los citologicamente. 

 
 
 
Com relação à punção biópsia com agulha fina, assinale a 
alternativa correta:  

 
A) O diâmetro das agulhas varia entre 1 a 1,5 cm. 
B) Traz como principal complicação a disseminação de 

células neoplásicas no trajeto da agulha. 
C) A técnica por capilaridade é preferível à técnica por 

aspiração nos nódulos com acentuada desmoplasia. 
D) Elevado percentual de amostras insatisfatórias é 

geralmente decorrente de treinamento insuficiente na 
colheita do material. 

E) Na técnica por aspiração o êmbolo da seringa deve 
permanecer sob pressão negativa até que seja removida da 
lesão. 

 
 
 
Com relação à citologia de amostras obtidas por punção 
biópsia com agulha fina de nódulos tireoideanos, é correto 
afirmar que: 

 
A) o encontro de substância hemorrágica de “fundo” exclui o 

diagnóstico de bócio nodular. 
B) inclusões citoplasmáticas intranucleares são específicas 

das células do carcinoma papilífero. 
C) a presença de células de Hürthle com citoplasma rico em 

lisossomas é indicativa de neoplasia. 
D) uma mistura de células poligonais e fusiformes 

predominantemente isoladas com citoplasma delicado, 
finamente granular, núcleos com cromatina fina sem 
evidência de nucléolo e com algumas pseudoinclusões 
sugere carcinoma medular. 

E) na tiroidite de Hashimoto o componente inflamatório é 
representado pelo predomínio de linfócitos ativados e 
plasmócitos. 

 

 
 
 
 

Sobre os aspirados citológicos de nódulos de mama, assinale a 
alternativa correta: 

 
A) Fibroadenomas exibem predomínio do componente 

estromal sobre o componente epitelial, sendo também 
comuns células espumosas. 

B) Alterações epiteliais proliferativas com atipia e carcinoma 
in situ são condições que apresentam características 
distintas, sendo, portanto, confiavelmente diferenciadas.  

C) No carcinoma mucinoso, são frequentes células “em anel 
de sinete”. 

D) O carcinoma medular de mama é representado por células 
epiteliais com citoplasma abundante rico em mitocôndrias, 
núcleos exibindo cromatina condensada e infiltrado de 
linfócitos, permeando as células epiteliais. 

E) Células pequenas de aspecto plasmocitóide com lúmens 
citoplasmáticos e infiltrando microfragmentos de tecido 
adiposo maduro indica provável carcinoma lobular. 

 
 

QUESTÃO 37 
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