
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 
MÉDICO 

_______________________________________________________________________________________ 
 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 
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MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 10) A leishmaniose 

visceral é uma infecção causada por 

um protozoário (Leishmania chagasi) 

presente em várias regiões do Brasil. 

Analise as informações e marque a 

alternativa que NÃO corresponde a 

essa patologia. 

A) A hepatoesplenomegalia faz parte 

da sua forma clínica mais 

frequente. 

B) Ela é chamada ÚLCERA de BAURU. 

C) O diagnóstico é realizado pelos 

dados clínicos e epidemiológicos 

associados à demonstração da 

Leishmania e/ou testes 

sorológicos. 

D) Uma das complicações são as 

hemorragias. 

E) A droga de 1ª escolha ainda é o 

antimoniato de N-metil glucamina 

( Glucantime). 

QUESTÃO 11) A incidência de 

obesidade no Brasil tem aumentado 

nas últimas décadas. A obesidade 

tem sido relevante devido aos 

agravos e/ou complicações que pode 

gerar ou a que pode se associar. 

Verifique as informações abaixo e 

marque a INCORRETA sobre essa 

patologia. 

A) Estão entre suas causas e/ou 

fatores de risco os fatores 

genéticos, psicossociais e 

ambientais. 

 

 

 

B) Uma das suas classificações é 

realizada pela distribuição da 

gordura corporal. 

C) A obesidade pode ser 

assintomática, mas não é 

incomum a queixa de dor em 

região lombar e joelhos. 

D) Entre as causas psiquiátricas 

deve-se investigar a Bulemia. 

E) O diabetes ocorre sempre nesses 

casos. 

QUESTÃO 12) Leia a seguir as 

informações sobre o mieloma 

múltiplo (MM). 

I. Uma das complicações mais 

relevantes são as fraturas 

espontâneas. 

II. Os critérios diagnósticos foram 

subdivididos em maiores e 

menores (Durie e Salmon). 

III. O achado mais característico da 

eletroforese e imunoeletroforese 

de proteínas séricas é a presença 

de pico monoclonal de 

gamaglobulinas (“proteína M”). 

IV. A dor óssea é um dos sintomas 

importantes. 

V. Uma das causas a ser lembrada é 

a exposição aos inseticidas. 

Assinale a correta. 

A) Apenas V e IV estão corretas. 

B) Apenas a III está correta. 

C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas a I está correta. 

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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QUESTÃO 13) Analise as afirmações 

abaixo sobre a síndrome nefrótica e 

aponte a INCORRETA. 

A) Uma das suas características é o 

achado da hiperalbuminemia. 

B) Pode ser devido a causas 

primárias ou secundárias. 

C) Um dos sintomas mais 

importantes é o edema, que pode 

ser discreto ou generalizado. 

D) Pode complicar com uma 

insuficiência renal. 

E) A dieta deve ser hipossódica com 

baixo teor de gordura. 

QUESTÃO 14) A hanseníase é uma 

doença que carrega uma grande 

carga de preconceito social, mas as 

campanhas governamentais com 

informações e tratamento para a 

população acometida têm sido de 

grande importância. Leia as 

assertivas abaixo e julgue-as. 

I. Pela Classificação de Madri só 

existem duas formas clínicas de 

aparecimento dessa doença: 

tuberculoide e virchoviana. 

II. O contágio se dá principalmente 

pela inalação de perdigotos. 

III. A classificação de Ridley e Jopling 

se baseia na imunidade e nível de 

resistência do hospedeiro. 

IV. A forma Tuberculoide tem como 

um dos diagnósticos diferenciais a 

pteríase versicolor. 

V. Não é uma doença que pode ser 

tratada no curso de uma 

gravidez. 

 

 

Aponte a alternativa correta. 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas II e V estão corretas. 

C) Apenas IV e V estão corretas. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

QUESTÃO 15) Leia as afirmações 

sobre a dengue e marque a que NÃO 

se relaciona a essa doença. 

A) O P.falciparum é um dos agentes 

da doença nas cidades. 

B) Sua transmissão ao ser humano é 

mais diurna. 

C) A prova do laço sempre deve ser 

realizada. 

D) O controle sanitário é essencial e 

tem como base combater e 

eliminar os mosquitos. 

E) O paciente queixa-se de muita 

artralgia.  

QUESTÃO 16) Hematologia é o 

ramo da biologia que estuda o 

sangue. Além de estudar o estado de 

normalidade dos elementos 

sanguíneos e dos órgãos 

hematopoiéticos, estuda as doenças 

a eles relacionadas. Entre as doenças 

hemolíticas, estão as anemias. A 

anemia resultante da inibição da 

síntese de DNA na produção dos 

glóbulos vermelhos é chamada de 

anemia  

A) ferropriva.  

B) aplástica.  

C) hemolítica 

D) megaloblástica.  

E) de fanconi. 
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QUESTÃO 17) São patologias que 

fazem diagnóstico diferencial com a 

paracoccidioidomicose, EXCETO: 

A) cromomicose; 

B) leismaniose tegumentar; 

C) tuberculose; 

D) roséola; 

E) hanseníase. 

QUESTÃO 18) Analise as 

informações sobre as hepatites virais 

(HV). 

I. As HV podem ser doenças 

silenciosas e detectáveis apenas 

à realização de um exame de 

rotina. 

II. Em estágios mais avançados, as 

HV podem apresentar sintomas, 

como: perda de apetite, colúria 

e fezes esbranquiçadas. 

III. A hepatite B pode ser de duas 

formas: aguda e Crônica. 

IV. A infecção de mãe para filho 

durante a gravidez não faz parte 

das causas de transmissão da 

hepatite C. 

V. A vacina contra hepatite B pode 

ser feita em gestantes, após o 

primeiro trimestre de gestação. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III e V estão 

corretas. 

B) Apenas II, IV e V estão corretas. 

C) Apenas I, III, IV e V estão 

corretas. 

D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

E) Todas estão corretas.  

 

 

QUESTÃO 19) O diabetes mellitus 

(DM) é responsável por um grande 

impacto econômico para o país, a 

família e o indivíduo. Diminuir sua 

incidência é imprescindível. Com isso 

em mente, quais os fatores 

modificáveis para o DM tipo II? 

I. Obesidade; 

II. sedentarismo; 

III. histórico familiar; 

IV. tabagismo; 

V. stress psicossocial. 

A) Apenas I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas I, II , IV e V estão 

corretos. 

C) Apenas I e IV estão corretos. 

D) Apenas III e II estão corretos. 

E) Todos estão corretos. 

QUESTÃO 20) Analise as 

informações sobre a doença do 

refluxo gastroesofágico (DRGE) e 

marque abaixo o que não faz parte 

dessa doença. 

A) Uma das causas é a presença de 

hérnia de hiato. 

B) Um dos seus diagnósticos 

diferenciais é a pericardite. 

C) O paciente queixa-se de tosse 

crônica. 

D) Todo paciente deve fazer 

tratamento cirúrgico. 

E) A classificação endoscópica mais 

utilizada é a Savary-Miller 

(modificada). 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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QUESTÃO 21) Leia as afirmações 

abaixo sobre o tromboembolismo. 

I. O Tromboembolismo é uma 

doença multifatorial, adquirida ou 

genética. 

II. Uma das causas ou fatores de 

risco mais importantes é a 

cirurgia ortopédica de MMII (> 40 

anos). 

III. Nos casos de embolia pulmonar o 

paciente pode dar entrada na 

emergência com quadro de 

confusão mental inexplicada. 

IV. Nas tromboses de MMII pode ser 

notável a diferença de 

temperatura entre as pernas. 

V. Não se faz heparinização de 

imediato, pois o paciente está 

com risco de sangrar. 

Marque a correta. 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas IV está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas III e V estão corretas. 

E) Apenas I, II, III e IV estão 

corretas. 

QUESTÃO 22) Uma das situações de 

extrema urgência é o choque. Sobre 

esse assunto, julgue as assertivas 

abaixo. 

I. A ação tem de ser rápida, pois 

o não reconhecimento da 

patologia pode levar à 

fatalidade. 

II. Uma das causas do choque 

hipovolêmico são as 

queimaduras. 

III. O choque séptico pelo 

s.aureusé é do tipo distributivo. 

 

IV. Um dos sinais tardios é a 

hipertensão. 

V. Há facilidade para o acesso 

venoso, pois é uma doença que 

promove venodilatação. 

A) Apenas I e V estão corretas. 

B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas I, II e III estão corretas. 

D) Apenas IV e V estão corretas. 

E) Todas as assertivas estão 

corretas. 

QUESTÃO 23) O Staphylococcus 

aureus pode ser responsável por 

vários achados radiológicos nas 

pneumonias comunitárias pela sua 

ação, EXCETO um 

A) padrão miliar. 

B) infiltrado lobar com abscesso. 

C) infiltrado broncopneumônico com 

derrame pleural. 

D) infiltrado lobar com derrame 

pleural. 

E) pneumatoceles. 

QUESTÃO 24) Quanto aos tipos de 

parasitas responsáveis por parasitar 

o corpo humano (parasitoses 

intestinais), marque aquele que 

apresenta o ciclo pulmonar. 

A) Enterobius vermicularis. 

B) Hymenolepis nana. 

C) Isospora beli. 

D) Cyclospora caytanensis. 

E) Necator americanus. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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QUESTÃO 25) O infarto agudo do 

miocárdio (IAM) é uma das principais 

emergências médicas e o clínico 

necessita estar com seu 

conhecimento sistematizado para 

ação, o mais precoce possível, nessa 

patologia. As afirmativas a seguir são 

verdadeiras? 

I. O paciente informa dor torácica, 

seu ECG pode estar normal, mas 

ele pode ser portador de angina 

instável. 

II. A insuficiência renal é uma das 

condições que eleva as 

troponinas. 

III. A dosagem do peptídeo 

natriurético atrial (BNP), nos 

primeiros dias após o evento 

isquêmico agudo, pode ser 

utilizada como um marcador 

preditivo de morbidade e 

mortalidade. 

IV. A mioglobina é outro marcador 

precoce de necrose, mas não é 

cardioespecífica. 

V. A CK-MB é um marcador mais 

específico do que a CK total. 

A) Apenas I, II e V estão corretas. 

B) Apenas III e IV estão corretas. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 26) Paciente de 54 anos, 

sexo feminino, queixa-se de 

indisposição, adinamia, esquecimento 

e redução do raciocínio e sonolência  

há 1 ano. De relevante no exame 

físico: PA=130x90mmHg, FC=56 

bpm/min, pele seca e cabelo  

 

quebradiço e tireoide palpável. O que 

fazer por essa paciente? Verifique as 

opções abaixo e marque as corretas. 

I. O exame do hormônio tireóideo 

- TSH é o melhor método para 

avaliar a função tireoidiana. 

II. Caso o anticorpo 

antimicrossomal - TPO seja 

solicitado e seja positivo 

associado a um TSH elevado, a 

paciente acima pode ter um tipo 

de hipotireoidismo: Tiroidite de 

Hashimoto. 

III. Caso o TSH seja baixo, a 

paciente tem a confirmação 

decisiva de hipotireoidismo 

primário. 

IV. No hipotireoidismo pode haver a 

elevação dos lipídeos, entre eles 

o LDL, triglicerídeos. 

V. Sabe-se que a paciente está 

com hipernatremia e taquicardia 

sinusal, devido aos sintomas de 

sonolência, indisposição e 

frequência cardíaca baixa. 

A) Apenas V e I estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas IV está correta. 

D) Apenas I, II e IV estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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QUESTÃO 27) O Código de Ética 

Médico (CEM) é indispensável no dia-

a-dia médico e nas atribuições deste 

para com a classe, o paciente, os 

familiares e o país . Julgue as 

afirmativas e marque a que está 

INCORRETA. 

A) O capítulo IX dispõe sobre o 

SIGILO PROFISSIONAl. 

B) No capítulo XII, ENSINO E 

PESQUISA MÉDICA, é vedado ao 

médico: participar de qualquer 

tipo de experiência envolvendo os 

seres humanos com fins bélicos. 

C) No capítulo VI, DOAÇÃO E 

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, é 

vedado ao médico participar do 

processo de diagnóstico da morte 

de um possível doador, se ele fizer 

parte da equipe de transplante. 

D) No capítulo II, DIREITOS DOS 

MÉDICOS, é direito do médico 

exercer a medicina sem ser 

discriminado por questões de 

religião. 

E) Segundo o capítulo VII, RELAÇÃO 

ENTRE MÉDICOS, o médico pode 

praticar qualquer tipo de 

concorrência com outro médico.  

QUESTÃO 28) Sobre o Pacto pela 

Saúde 2006, leia as afirmações a 

seguir. 

A) Uma das prioridades e objetivo do 

Pacto pela Vida é a saúde do 

idoso. 

B) Uma das prioridades do Pacto em 

Defesa do SUS é elaborar e 

divulgar a carta dos direitos dos 

usuários do SUS. 
 

 

C) A revisão do Pacto pela Saúde 

deverá ser anual com base nos 

princípios constitucionais do SUS. 

D) É composto pelos: Pacto pela 

Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. 

E) Uma das prioridades do Pacto de 

Gestão é estabelecer as diretrizes 

para gestão do SUS, exceto os 

financiamentos. 

QUESTÃO 29) Leia os dados abaixo 

sobre a patologia cervical e HPV 

(papiloma vírus humano) e marque a 

alternativa INCORRETA. 

A) O HPV é da família 

papilomaviridae. 

B) A grande maioria das infecções 

pelo HPV tem cura espontânea 

dentro de um período de dois 

anos. 

C) Os métodos diretos, mais 

utilizados, são captura híbrida e 

genotipagem. 

D) Caso a citologia , em uma mulher 

de 30 anos, for negativa para o 

rastreio do HPV, a rotina deste 

rastreio deve prosseguir de 6 em 

6 meses. 

E) A NIC 3 em colo uterino (lesão 

pré-invasora de CA de Colo de 

Útero), é uma lesão intraepitelial 

de alto grau e, mesmo após o 

tratamento adequado, deve-se 

fazer o seguimento por pelo 

menos dois anos, com citologia e 

colposcopia a cada 6 meses. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE 
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QUESTÃO 30) Artropatia é um 

termo genérico para uma série de 

doenças reumatológicas, que envolve 

um processo inflamatório articular, 

acompanhado ou não  por 

comprometimento sistêmico. Julgue 

as afirmativas abaixo. 

I. A história clínica e o exame 

físico são essenciais para 

caracterização do tipo e 

quantidade de articulações 

envolvidas, tempo de doença, 

distribuição, progressão do 

comprometimento e a presença 

ou não de manifestações extra-

articulares. 

II. A VHS (velocidade de 

hemossedimentação) tem 

algumas limitações quanto a 

sua significância, como 

exemplo em grávidas. 

III. As artrites: AR (artrite 

reumatoide) e AIJ (artrite 

idiopática juvenil) são 

classificadas, pelo exame do 

líquido sinovial, como 

pertencentes à classe II: 

inflamatória. 

 

 

IV. A presença do cristal de 

diidrato pirofosfato de cálcio no 

líquido sinovial é 

patognomônico de gota. 

V. O HLA-B27 é um antígeno de 

superfície de classe II, 

codificado pelo lócus B no 

complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC –I), 

e sua presença está ligada às 

espondiloartropatias 

(espondiloartrites). 

Aponte a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão incorretas. 

B) Apenas II e V estão incorretas. 

C) Apenas III e IV estão incorretas. 

D) Apenas I e V estão incorretas. 

E) Apenas IV e V estão incorretas. 

 

 

 

 

 

 

 







