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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
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Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
No Brasil, o Regulamento Técnico para Transplante de Célu-
las-Tronco Hematopoéticas rege o sistema de transplantes de 
medula óssea e de sangue periférico. Neste regulamento, são 
evidenciados os critérios de indicação de cada tipo de trans-
plante. A faixa etária recomendada do receptor para o trans-
plante de medula óssea alogênico aparentado com mieloa-
blação anterior ao procedimento deve ser igual ou inferior à: 
A) 50 anos. 
B) 60 anos. 
C) 65 anos. 
D) 70 anos. 
 

Questão 12 
As leucemias que recidivam após o transplante de células- 
-tronco alogênicas podem, às vezes, ser controladas pelo 
mecanismo imune chamado efeito enxerto versus leucemia; 
assinale-o. 
A) Novo ciclo de quimioterápicos, efeito de potencializar as 

células do enxerto e destruir as células neoplásicas. 
B) Infusão adicional de linfócitos do mesmo doador alogênico; 

os linfócitos T do doador destroem as células leucêmicas.  
C) Infusão adicional de linfócitos do mesmo doador alogênico; 

os linfócitos B do doador destroem as células leucêmicas. 
D) Novo ciclo de quimioterápicos, associado à pulsoterapia 

de corticoides, com objetivo de potencializar as células 
do enxerto e destruir as células neoplásicas. 

 
Questão 13 
Nos transplantes alogênicos, a doença do enxerto versus 
hospedeiro aguda manifesta-se, geralmente, em cem dias. Os 
sinais e sintomas considerados mais comuns apresentados na 
doença do enxerto versus hospedeiro aguda são: 
A) Cutâneos, gastrointestinais e hepáticos. 
B) Hepáticos e de insuficiência renal aguda. 
C) De insuficiência respiratória aguda, anasarca e hipotensão. 
D) De insuficiência respiratória aguda e rebaixamento de nível 

de consciência. 
 
Questão 14 
A doação de medula óssea de pessoa juridicamente incapaz 
é possível no Brasil; dessa forma, é necessário: 
A) Ocorrer entre consanguíneos; autorização judicial; e, o 

transplante não deve oferecer risco para o doador. 
B) Ocorrer entre consanguíneos; autorização expressa de 

ambos os responsáveis legais; e, o transplante não deve 
oferecer risco para o doador. 

C) Ocorrer entre consanguíneos; autorização expressa de 
ambos os responsáveis legais; autorização judicial; e, o 
transplante não deve oferecer risco para o doador. 

D) Ausência de obrigatoriedade de parentesco entre o 
doador e o receptor; autorização expressa de ambos os 
responsáveis legais; autorização judicial; e, o transplante 
não deve oferecer risco para o doador. 

 
Questão 15 
“A síndrome mielodisplásica consiste em um grupo hetero-
gêneo de distúrbios advindos da medula óssea caracterizado 
por crescimento displásico de progenitores hematopoiéticos, 
medula óssea hipercelular com citopenia periférica e tendên-
cia a evoluir para LMA.” O melhor tratamento indicado para 
pacientes jovens e sadios com diagnóstico de síndrome mielo-
displásica é: 
A) Quimioterapia. 
B) Transplante autólogo. 
C) Transplante alogênico de um doador irmão com HLA idêntico. 
D) Transplante alogênico de um doador não aparentado com-

patível com a relação HLA. 
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O trecho a seguir contextualiza as questões 16 e 17. Leia-o 
atentamente. 
 

É uma realidade brasileira o Hospital-Dia para Transplante de 
Células-Tronco Hematopoéticas – TCTH. A regulamentação, 
em seu anexo III, descreve critérios para transplantes.”  
 
Questão 16 
São consideradas indicações para uso do Hospital-Dia, 
EXCETO: 
A) Convulsões. 
B) Pulsoterapia. 
C) Desequilíbrio hidroeletrolítico leve. 
D) Tratamento de infecções fúngicas, virais e bacterianas. 
 
Questão 17 
São consideradas recomendações para o não tratamento em 
Hospital-Dia (indicações de reinternação) em leito de enfer-
maria hospitalar, EXCETO: 
A) Pneumonites tóxicas. 
B) Hipogamaglobulinemia. 
C) Hepatite grave com alteração da função hepática. 
D) Infecções graves com resposta insuficiente aos antibióticos 

ou antifúngicos administrados ambulatorialmente. 
 
Questão 18 
Uma das formas de tratamento da doença do enxerto versus 
hospedeiro é o uso de altas doses de corticosteroides por 
longo período que poderá acarretar complicações infecciosas, 
sendo as fúngicas as mais prevalentes. Considerando as 
infecções fúngicas nos pacientes em tratamento da doença do 
enxerto versus hospedeiro, qual o fungo mais comum? 
A) Aspergillus. 
B) Paracoccidioides. 
C) Malassezia furfur. 
D) Candida Albicans. 
 
Questão 19 
Dentre as diversas doenças autoimunes graves e refratárias 
ao tratamento e que apresentaram resultado satisfatório 
com remissão induzida com transplante de células-tronco 
hematopoéticas, autólogo ou alogênico, apenas duas, no 
momento, merecem indicação de TCTH em um contexto 
clínico; assinale-as. 
A) LES e diabetes mellitus tipo I. 
B) Polimiosite e dermatomiosite. 
C) Esclerodermia e síndrome de Sjögren. 
D) Esclerose múltipla e a esclerose sistêmica. 
 
Questão 20 
São considerados indicações do transplante de medula ós-
sea na doença falciforme com doador HLA idêntico familiar, 
EXCETO: 
A) Priapismo recorrente. 
B) Hipertensão pulmonar. 
C) Síndrome torácica aguda. 
D) Infecção pulmonar recorrente. 

Questão 21 
Art. 7º - As Centrais Estaduais de Transplante (CET) serão as 
unidades executivas das atividades do Sistema Nacional de 
Transplante (STN) nos Estados e no Distrito Federal. Compete 
às CET: 
I. Organizar, coordenar e regular as atividades de doação e 

transplante em seu âmbito de atuação. 
II. Gerenciar as informações referentes aos doadores e 

mantê-las atualizadas. 
III. Elaborar o Plano Estadual de Doação e Transplantes. 
IV. Autorizar o seu próprio funcionamento. 
Está correto o que se afirma em 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) I, II e III. 
D) I, II, III e IV. 
 
Questão 22 
O linfoma difuso de grandes células se refere a um subtipo 
do linfoma não Hodgkin. Assinale, a seguir, o tratamento 
mais adequado e mais eficaz indicado nos casos de recidiva 
sensível à quimioterapia de resgate no linfoma difuso de 
grandes células. 
A) Quimioterapia de resgate, apenas. 
B) Dexametasona, citarabina e cisplatina. 
C) Transplante de células-tronco hematopoéticas autólogo. 
D) Transplante de células-tronco hematopoéticas alogênico. 
 
Questão 23 
Há doenças não malignas, passíveis de tratamento com 
TMO. Considera-se que o transplante deve ser realizado 
antes do início da insuficiência secundária de órgãos. Dentre 
os distúrbios genéticos relacionados, são distúrbios com 
possibilidade de tratamento com TMO alogênico, EXCETO: 
A) Osteopetrose. 
B) Doença de Gaucher. 
C) Síndrome de Hurler. 
D) Retardo mental relaxionado à hemoglobina H. 
 
Questão 24 
Assinale, a seguir, a terapia inicial preconizada para o lin-
foma de Hodgkin. 
A) LACE. 
B) ABVD. 
C) BEACOPP. 
D) Stanford V. 
 
Questão 25 
“Na leucemia mieloide crônica, a recomendação para 
monitoração na recidiva após o TCTH nos primeiros dois 
anos é a dosagem de PCR em tempo real do gene BCR-ABL 
a cada _____ meses.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) três 
B) quatro 
C) seis 
D) nove 
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Questão 26 
A doença do enxerto versus hospedeiro crônica, geralmente 
ocorre após cem dias do transplante e, ainda, tende a se 
desenvolver mais em pacientes idosos que também tiveram 
doença do enxerto versus hospedeiro aguda. São considera-
dos sintomas indicativos de doença do enxerto versus hospe-
deiro crônica, EXCETO: 
A) Sinusite crônica. 
B) Erupções cutâneas. 
C) Anormalidades renais. 
D) Espessamento da pele semelhante à observada na esclero-

dermia. 
 
Questão 27 
No TMO alogênico, o doador e o receptor devem ser compatí-
veis em relação aos Antígenos Leucocitários Humanos (HLA). 
Os pares de genes mais importantes dos antígenos leucocitá-
rios humanos que devem ser considerados para a compatibili-
dade de medula óssea são: 
A) HLA-T; HLA-D 
B) HLA-A; HLA-B; HLA-F  
C) HLA-D; HLA-B; HLA-T 
D) HLA-A; HLA-B, HLA-C; HLA-DR  
 
Questão 28 
TMO do tipo alogênico envolve a transferência de células- 
-tronco de um doador para outra pessoa. TMO autólogo 
infunde as células hematopoiéticas do próprio paciente para 
restabelecer a função da medula óssea. Podemos afirmar 
que no TMO do tipo alogênico singênico, doador e receptor: 
A) São gêmeos fraternos.            
B) São irmãos não gêmeos.  
C) Não apresentam parentesco. 
D) São gêmeos geneticamente idênticos.  
 
Questão 29 
Vários esquemas para prevenção da Doença Enxerto Contra 
Hospedeiro crônica (DECHc) já foram testados até o mo-
mento. Levando em consideração as profilaxias para DECHc, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Os cortesteroides e as ciclosporinas não são efetivos. 
B) O uso da ATG é efetivo como parte do condicionamento. 
C) A profilaxia de escolha padrão-ouro é o uso de anti-CD52. 
D) O rituximabe usado no período pós-transplante está asso-

ciado à melhora da sobrevida. 
 
Questão 30 
A Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro aguda (DECHa) se 
refere a uma importante causa de mortalidade após o Trans-
plante de Células Tronco Hematopoética (TCTH) alôgenico. 
Considerando a proflixacia de DECHa em TCTH com cordão 
umbilical, a recomendação é: 
A) Anticorpo anti-interleucina 6. 
B) Ciclofosfamida em doses baixas. 
C) Metotrexato associado a corticoesteroides. 
D) Ciclosporina/tacrolimo associados ao ácido micofenólico. 
 

Questão 31 
O tratamento de linfoma Hodgkin evidencia terapias com 
grau de recomendação A; analise-as. 
I. Terapia inicial – ABVD. 
II. TCTH autólogo. 
III. TCTH mieloablativo. 
IV. TCTH RIC aparentado. 
V. TCTH RIC não aparentado. 
VI. TCTH haploidêntico. 
Está correto o que se afirma em 
A) III. 
B) I e II. 
C) I, II e IV. 
D) IV, V e VI. 
 
Questão 32 
A ciclosporina é utilizada como profilaxia para doença enxerto 
versus hospedeiro nos transplantes TCTH mieloablativos; sua 
dose é ajustada de acordo com a sua concentração sérica. São 
alterações esperadas na toxicidade da ciclosporina, EXCETO: 
A) Microangiopatia. 
B) Hipermagnesemia. 
C) Hiperbilirrubinemia. 
D) Aumento de creatinina. 
 
Questão 33 
São fatores de risco para doença enxerto contra hospedeiro 
aguda, EXCETO: 
A) Paciente jovem. 
B) Doador não aparentado. 
C) Doador e paciente de sexo diferente. 
D) Células progenitoras de sangue periférico. 
 
Questão 34 
A ciclosporina é utilizada como profilaxia para doença enxerto 
versus hospedeiro nos transplantes TCTH mieloablativos; sua 
dose é ajustada em conformidade com a sua concentração 
sérica. A concentração-alvo da ciclosporina nas primeiras 
quatro semanas é igual a: 
A) 50-100 mcg/L 
B) 100-200 mcg/L 
C) 200-300 mcg/L 
D) 300-400 mcg/L 
 
Questão 35 
O linfoma de Hodgkin é um linfoma de células B; está divi-
dido em dois grupos. Sobre o linfoma de Hodgkin, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A avaliação inicial inclui exames gerais, como sorologias. 
B) O PET-CT com FDG está recomendado na avaliação inicial 

e no final do tratamento. 
C) Classifica-se em três grupos: localizada favorável, localizada 

desfavorável e doença avançada. 
D) Os fatores de riscos de pacientes com pior prognóstico são 

massa mediastinal volumosa, derrame pleural e doença 
extranodal. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: MÉDICO – HEMATOLOGIA TMO 
TIPO 1 – BRANCA  

Questão 36 
O tratamento da doença Enxerto Contra Hospedeiro Crônica 
(DECHc) é: 
A) Rituximabe: pacientes pediátricos. 
B) DECHc leve assintomática: recomenda-se metotrexate. 
C) DECHc grave: tratamento de primeira linha inclui corticoide. 
D) Tratamento sistêmico: indicado apenas para DECHc grave 

e refratário. 
 
Questão 37 
Anemia de Fanconi é uma síndrome de falência medular 
hereditária, geralmente autossômica resseciva. Sobre o 
Transplante de Célula-Tronco Hematopoética (TCTH) na 
anemia de Fanconi, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Indicado em casos de falência medular.  
B) Melhores resultados em pacientes idosos. 
C) TCTH alogênico apresenta perspectiva de cura hematológica. 
D) Realizado, preferencialmente, antes da ocorrência de 

leucemia. 
 
Questão 38 
O Transplante Autológo de Células-Tronco Hematopoética 
(TACTH) se tornou, nos últimos anos, um importante trata-
mento no mieloma múltiplo. Assinale, a seguir, o regime de 
condicionamento recomendado para o TACTH no mieloma 
múltiplo. 
A) Tacrolimo. 
B) Melfalano. 
C) Metotrexate. 
D) Ciclosfofamida.  
 
Questão 39 
Sobre a doença do enxerto versus hospedeiro, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A incidência, bem como a gravidade, aumentam com a 

idade do receptor. 
B) Pacientes que recebem transplante de doador não aparen-

tando correm maior risco de desenvolver DEVH. 
C) Doadores soropositivos para citomegalovírus aumentam 

o risco de doença do enxerto versus hospedeiro para o 
receptor. 

D) Pacientes idosos que desenvolvem doença do enxerto 
versus hospedeiro aguda não necessariamente apresentam 
maiores incidências de doença do enxerto versus hospe-
deiro crônica. 

 
Questão 40 
Considere as indicações do TCTH autólogo em linfoma de 
Hodgkin: 
I. Primeira refratariedade por recaída. 
II. Segunda remissão em pacientes até 70 anos sensíveis ao 

esquema de tratamento. 
III. Primeira linha em pacientes acima de 75 anos. 
Está correto o que se afirma em 
A) I. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


