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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 
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RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - Paciente feminina, 65 anos, ao fazer seus exames de rotina, apresentou o seguinte hemograma: Hb 10,0; leucócitos 
85.000/mm3 (basófilos 5%, eosinófilos 2%, promielócitos 5%, mielócitos 10%, metamielócitos 3%, bastonetes 5%, 
segmentados 70%); plaquetas 560.000/mm3. Ao exame físico, foi identificada esplenomegalia a 10 cm do rebordo costal 
esquerdo. O cariótipo demonstrou 20 metáfases com o cromossomo Filadélfia. O PCR para BCR-ABL foi de 85% na 
escala internacional. A paciente é diabética e hipertensa. Com esses dados, é correto afirmar: 

 

a) Trata-se de leucemia mieloide crônica em fase acelerada. 
b) O nilotinibe, inibidor de tirosino-quinase de segunda geração, deve ser usado como tratamento inicial. 
c) O transplante de medula óssea está indicado nessa paciente. 
►d) O mesilato de imatinibe deve ser utilizado em primeira linha de tratamento. 
e) A monitoração da resposta ao tratamento deve ser feita através de citogenética de medula óssea trimestral. 

 
02 - Entre os critérios de fase acelerada da leucemia mieloide crônica, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

está/estão: 
 

a) basófilos em sangue periférico > 10%. 
b) eosinófilos em sangue periférico > 20%. 
c) blastos em sangue periférico > 20%. 
►d) contagem de plaquetas menor que 100.000/mm3. 
e) presença de esplenomegalia. 

 
03 - Paciente masculino, 30 anos, com diagnóstico de leucemia mieloide crônica há um ano em uso de mesilato de 

imatinibe. O PCR para BCR-ABL aos 3 meses foi de 9%, aos 6 meses de 5% e aos doze meses de 3%. Segundo os 
critérios da European Leukemianet, é correto afirmar: 

 

►a) O paciente apresentou falha terapêutica após doze meses e deve trocar de inibidor. 
b) O tratamento deve ser mantido, uma vez que houve redução da quantificação do BCR-AB. 
c) Diante da resistência ao mesilato de imatinibe, o transplante de medula está indicado. 
d) A falha terapêutica do paciente já ocorreu aos 3 meses de tratamento. 
e) Deve ser realizada citogenética para confirmação dos resultados do BCR-AB. 

 
04 - Com relação ao paciente descrito na questão 03, foi ainda solicitada análise mutacional, sendo identificada a mutação 

T315I. A esse respeito, é correto afirmar: 
 

a) Essa mutação é resistente a todos os inibidores de tirosino-quinase existentes. 
►b) Ponatinibe e ABL-001 são opções terapêuticas para esse paciente. 
c) Transplante de medula óssea tem resultados ruins nessa indicação. 
d) Dasatinibe é a droga de escolha para esse paciente. 
e) O imatinibe deve ser mantido, porque é comum haver remissão espontânea. 

 
05 - Paciente masculino, 55 anos de idade, apresentou o seguinte hemograma: Hb 8,0; leucócitos 85.000/mm3 

(basófilos 20%, eosinófilos 2%, blastos 5%, mielócitos 10%, metamielócitos 3%, bastonetes 5%, segmentados 55%); 
plaquetas 70.000/mm3. Ao exame físico, foi identificada esplenomegalia a 12 cm do rebordo costal esquerdo. O 
cariótipo demonstrou 20 metáfases com o cromossomo Filadélfia. A medula óssea apresenta blastos + promielócitos 
de 15%. O PCR para BCR-ABL foi de 112% na escala internacional. Foi iniciado tratamento com dasatinibe e o paciente 
evoluiu com toxicidade hematológica grau IV, com neutrófilos de 600 e plaquetas de 15.000. Sobre esse caso clínico, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O tratamento deve ser mantido e o paciente receber suporte com transfusão e fatores de crescimento. 
2. O dasatinibe deve ser imediatamente suspenso até a recuperação. 
3. Deve-se mudar o inibidor para nilotinibe, devido à toxicidade. 
4. Deve-se considerar transplante de medula óssea nessa situação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
06 - Paciente de 55 anos, sexo feminino, com quadro há seis meses de perda de peso, plenitude pós-prandial, sudorese 

noturna e astenia importantes. Ao exame físico, apresentava palidez cutâneo-mucosa ++/4+, baço a 15 cm do rebordo 
costal esquerdo. Hemograma: HB 7, VCM 90, leucócitos 15.800 (mielócitos 2%, metamielócitos 5%, bastões 10%, 
segmentados 73%); plaquetas 400.000. A medula óssea é hipercelular com fibrose. A respeito do caso, assinale a 
alternativa correta. 

 

►a) A mutação do gene JAK2 está presente em cerca de 50% dos casos. 
b) A esplenectomia é o tratamento inicial. 
c) O ruxolitinibe controla bem os sintomas, mas não há aumento de sobrevida. 
d) Os fatores de risco incluem anemia, blastos em sangue periférico, cariótipo de mau prognóstico e esplenomegalia. 
e) O gene BCR-ABL pode ser encontrado em um percentual significativo dos casos. 
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07 - Paciente do sexo feminino, de 65 anos de idade, hipertensa e tabagista, ao realizar exame de rotina apresenta 
hemograma com Hb 13, leucócitos: 5500 e plaquetas: 2.000.000/mm3. A biópsia de medula óssea é hipercelular com 
agrupamentos de megacariócitos de aspecto normal. Sobre esse caso, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Mutação no gene da calreticulina (CALR) está presente em 10% dos casos. 
(   ) A paciente apresenta alto risco para trombose. 
(   ) A paciente deve receber aspirina como profilaxia. 
(   ) Há obrigatoriedade de solicitar o PCR para BCR- ABL para o diagnóstico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – V – F. 
►e) F – V – F – V. 

 
08 - Paciente de 65 anos, sexo masculino, com quadro há seis meses de vermelhidão em face, eritema e dor nas mãos e 

pés e prurido que não alivia com anti-histamínicos. Tabagista há 30 anos. Ao exame físico, pletora facial, sem 
esplenomegalia. Hemograma: HB 18, VG 54, VCM 90, leucócitos 15.800 (bastões 10%, segmentados 90%), plaquetas 
600.000. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. 

 

a) Trata-se de paciente de baixo risco. 
b) O tratamento indicado é a realização de sangrias. 
►c) O paciente deve ser tratado com hidroxiureia. 
d) Aspirina não é recomendada, pelo risco de sangramento. 
e) É frequente a transformação para mielofibrose. 

 
09 - Sobre as neoplasias mieloproliferativas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A mutação do gene JAK-2 está presente em mais de 95% dos pacientes com policitemia vera. 
(   ) O PCR para BCR-ABL deve ser solicitado em todos os casos. 
(   ) O uso de aspirina reduz o risco de trombose nesses pacientes. 
(   ) O ruxolitinibe é inibidor de JAK-2 e deve ser usado se a mutação nesse gene for positiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
►e) V – V – V – F. 

 
10 - São fatores de risco para sobrevida em mielofibrose primária (DIPSS-PLUS): 
 

►a) necessidade transfusional e idade > 65 anos. 
b) plaquetas > 1 milhão e anemia com Hb < 10. 
c) blastos > 5% e sintomas constitucionais. 
d) cariótipo complexo e leucopenia. 
e) leucocitose > 50.000 e prurido. 

 
11 - Sobre as doenças relacionadas ao metabolismo do ferro e os exames correspondentes, considere os seguintes itens: 
 

1. Hemocromatose: VG 48%, Hb 16 g/dL, ferro sérico 250, CTLF 250. 
2. Anemia sideroblástica: VG 24, Hb 7 g/dL, ferro sérico 29, CTLF 200. 
3. Talassemia minor: VG 24, Hb 8 g/dL, ferro sérico 100, CTLF 250. 
4. Anemia ferropriva: VG 21, Hb 7 g/dL, ferro sérico 10, CTLF 600. 
5. Anemia de doença crônica: VG 24, Hb 8 g/dL, ferro sérico 100, CTLF 200. 

 

As doenças e seus respectivos exames estão corretos em: 
 

a) 3 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 5 apenas. 
►c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
12 - Paciente do sexo feminino, apresentando anemia súbita no inverno, Hb = 7, VCM = 110, reticulócitos = 10%, BD -0,5, 

BI = 4,5, Coombs indireto e direto negativos. Sobre o acaso, assinale a alternativa correta. 
 

a) Trata-se de anemia hemolítica por anticorpos da classe IgG. 
b) O teste de Coombs negativo descarta anemia hemolítica autoimune. 
►c) O diagnóstico provável é anemia hemolítica por anticorpos frios. 
d) O tratamento é feito com imunossupressores. 
e) Trata-se de anemia megaloblástica. 
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13 - Paciente do sexo feminino, com 60 anos de idade e história prévia de diabetes tipo II e hipertensão arterial. Hemograma 
Hb = 8,0 g/dL, VG = 24,1%, VCM = 72,5 fl, leucócitos = 5000/uL, diferencial normal, plaquetas = 250.000/uL, ferro 
sérico = 20 ng/dl, ferritina = 100 ng/dl, CTLF = 250 g/dL, índice de saturação = 20%. O diagnóstico mais provável é: 

 

a) anemia ferropriva. 
b) anemia megaloblástica. 
c) síndrome mielodisplásica. 
►d) anemia de doença crônica. 
e) talassemia. 

 
14 - Quanto à anemia aplástica severa (AAS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A fisiopatogenia é imune. 
2. A etiologia mais comum é por drogas. 
3. Uso de dipirona está relacionado ao desenvolvimento de AAS. 
4. Hb < 7, neutrófilos < 500/mm3 e plaquetas < 20.000 são critérios diagnósticos. 
5. Imunossupressão é comparável ao transplante alogênico em pacientes jovens. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
O caso clínico abaixo é referência para as questões 15 e 16. 
 

Paciente do sexo feminino, 70 anos de idade, com quadro de fraqueza, dor na língua e parestesias em membros inferiores. 
História prévia de DM tipo II e hipotireoidismo. Hemograma: Hb = 7,0, VCM = 118, HCM = 32, CHCM = 30, 
leucócitos = 3.000/µL, plaquetas = 70.000/µL. Presença de segmentados com núcleos de até cinco lobos. 
 
15 - Com base no caso clínico acima, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Trata-se de síndrome mielodisplásica. 
2. A medula óssea é geralmente hipercelular. 
3. Anemia perniciosa é o diagnóstico mais provável. 
4. Está indicado tratamento precoce com ácido fólico. 
5. B12 oral não deve ser utilizada. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
*16 - Ainda em relação ao caso acima, é correto afirmar: 
 

a) O perfil do ferro deve ser solicitado, para excluir anemia de doença crônica. 
b) A vitamina B12 é absorvida no estômago. 
c) A deficiência de transcobalamina 1 leva a casos graves dessa doença. 
d) O tempo de tratamento é de três meses. 
e) O teste de Schiller está indicado. 

 
17 - Paciente masculino, 21 anos, chega ao pronto-socorro com dor intensa e aumento espontâneo de volume em joelho 

direito. O paciente apresenta claudicação, atrofias musculares e anciloses articulares. Considerando o mais provável 
diagnóstico do paciente, é correto afirmar: 

 

a) Essa doença tem padrão de herança autossômica dominante. 
►b) O paciente em questão deve ter dosagem de fator menor que 10% (grave). 
c) O tratamento deve ser feito com imunoglobulina. 
d) Plasma fresco congelado deve ser a conduta inicial. 
e) Os sintomas dessa doença se iniciam logo após o nascimento. 

 
18 - A função do fator de von Willebrand é: 
 

a) anticoagulante. 
►b) induzir adesão plaquetária e carrear fator VIII. 
c) vasodilatadora. 
d) vasoconstritora. 
e) cofator da antitrombina III. 

 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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19 - Paciente do sexo masculino, 14 anos de idade, negro. História de múltiplas crises de dor óssea, dispneia e anemia. 
Sobre o provável diagnóstico, é correto afirmar: 

 

a) A doença é autossômica dominante. 
b) O transplante de medula óssea é o tratamento de escolha. 
c) Cursa geralmente com esplenomegalia. 
d) São comuns infecções fúngicas. 
►e) A valina é substituída por ácido glutâmico no sexto aminoácido da cadeia beta. 

 
20 - Sobre leucemia linfoide crônica (LLC), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O estadiamento baseia-se nas características clínicas e hematológicas da doença, e os sistemas mais utilizados 
são o de Rai e o de Binet. 

2. Na LLC, a positividade do CD200 é importante na diferenciação com outras doenças linfoproliferativas B, 
principalmente linfoma do manto, na qual esse marcador costuma ser negativo. 

3. Aproximadamente 80% dos pacientes com LLC têm anormalidades citogenéticas detectadas pelo FISH, sendo 
del17p, del11q e trissomia do 12 consideradas alterações de alto risco prognóstico. 

4. Fenômenos autoimunes são comuns, anemia hemolítica autoimune pode estar presente em até 25% dos casos, 
devendo ser tratada inicialmente com corticoterapia e não com imunoquimioterapia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
21 - Paciente feminina, 22 anos de idade, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin tipo celularidade mista. Na investigação 

clínica e laboratorial, observou-se: presença de 4 cadeias de linfonodos acometidos acima do diafragma, ausência de 
febre e/ou sudorese noturna e/ou emagrecimento, ausência de infiltração em medula óssea e/ou acometimento 
extranodal, ausência de massa mediastinal e velocidade de hemossedimentação de 30 mm/hora. A classificação 
segundo Ann Harbor e o prognóstico da paciente segundo critérios da European Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) são, respectivamente: 

 

a) Estádio IIA, favorável. 
►b) Estádio IIA, desfavorável. 
c) Estádio IIIA, favorável. 
d) Estádio IIIA, desfavorável. 
e) Estádio IVA, desfavorável. 

 
22 - Conforme informações disponíveis pela medicina baseada em evidência, qual é o tratamento padrão mais indicado 

para o caso relatado na questão 21, acima? 
 

a) 2x ABVD. 
b) 2x ABVD + RT. 
►c) 4x ABVD + RT. 
d) 4x BEACOPP. 
e) 6x BEACOPP. 

 
23 - Sobre mieloma múltiplo (MM), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Dores ósseas, fadiga e anemia são sintomas frequentes. 
2. O risco de infecção é maior que em indivíduos saudáveis, contribuindo com cerca de 25% das mortes nos 

primeiros 6 meses após o diagnóstico. 
3. Beta 2 microglobulina ≥ 5,5 mg/dL, albumina < 3,5 g/dL, doença extramedular e desidrogenase láctica elevada são 

marcadores de mau prognóstico. 
4. Alterações encontradas por FISH como Del(13), t(11;14) e t(6;14) são consideradas alterações de alto risco, com 

expectativa de vida de 2 a 3 anos. 
5. O componente de proteína M mais frequente é IgA seguido por mieloma secretor de IgG. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

 
24 - São considerados fatores de mau prognóstico na LLA, EXCETO: 
 

a) hiperleucocitose > 30.000 para LLA-B e > 100.000 para LLA-T. 
b) infiltração de SNC. 
c) presença da translocação 4;11. 
►d) hiperdiploidia. 
e) ausência de resposta ao corticoide no D8 da indução. 
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25 - Paciente masculino, 67 anos, que apresenta pico monoclonal com proteína M de 3,2 g/dL em eletroforese de proteína 
sérica, 8% de plasmócitos clonais na medula óssea e ausência de lesão em órgãos-alvo, de acordo com critério CRAB 
(hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e lesões ósseas), deve ser considerado como portador de: 

 

a) mieloma múltiplo. 
b) gamopatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS). 
►c) mieloma múltiplo assintomático (Smoldering Multiple Myeloma). 

d) plasmocitoma solitário. 
e) mieloma múltiplo não secretor. 

 
26 - Em relação ao tratamento da LLA, é correto afirmar: 
 

►a) A presença de DRM positiva ao final da indução é considerado fator de mau prognóstico. 
b) O tratamento do adulto e da criança não diferem, porque a evolução assemelha-se em ambos os grupos etários. 
c) A avaliação de SNC deve ser postergada para a 2a fase do tratamento. 
d) Está indicado o uso de asparaginase no adulto independentemente da idade. 
e) A presença de alterações moleculares/citogenéticas de mau prognóstico é mais frequente na criança, o que justifica a 

necessidade de tratamentos mais intensivos nesse grupo etário. 
 
27 - Em relação à LMA, é correto afirmar: 
 

a) Existe significância prognóstica para a presença de alterações displásicas na LMA com mutação do NPM1 e LMA com 
mutação bialélica do CEBPA. 

b) Pacientes com cariótipo normal pela citogenética convencional devem ser sempre encaminhados para consolidação com 
transplante de células-tronco hematopoiéticas. 

c) Avalição de DRM por técnica molecular pós-indução não tem significado prognóstico. 
►d) A presença de > 20% de blastos é necessária para o diagnóstico, exceto na LMA com anormalidades citogenéticas 

recorrentes, nas quais qualquer número de blastos é suficiente para o diagnóstico. 
e) O aumento de dose da citarabina na indução traduz-se em maior sobrevida global e é cada vez mais encorajada. 

 
28 - Em relação à nova classificação da WHO-2016, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A incorporação de uma nova categoria chamada de neoplasia mieloide familiar reflete o reconhecimento cada vez maior 
de casos de MDS e/ou LMA dentro de uma mesma família e associados inclusive a outras doenças hematológicas, como 
a púrpura amegaricocítica. 

b) As alterações envolvendo o cromossomo 3 se associam à haploinsuficiência do GATA 2 e foram reclassificadas como 
alterações genéticas recorrentes. 

c) A citogenética convencional continua mandatória na avalição inicial da LMA. 
d) A presença de rearranjos balanceados como KMT2, CREBBP e NUP214 são considerado eventos “iniciadores de doença”, 

mas não definem categorias diversas de doenças. 
►e) O subgrupo leucemia eritroide aguda foi mantido, sendo necessário para o seu diagnóstico a presença de > 50% de 

precursores mieloides e > 20% de mieloblastos entre as células não eritroides da medula óssea. 
 
29 - Sobre as talassemias, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A talassemia minor cursa com elevação acentuada da ferritina sérica, resultando em acúmulo de ferro e dano aos 
tecidos. 

2. A anemia é microcítica e hipocrômica. 
3. O uso de quelantes de ferro faz parte do tratamento. 
4. Observa-se aumento da produção de cadeia beta ou alfa da hemoglobina. 
5. Na talassemia minor há necessidade transfusional frequente, mas o indivíduo pode chegar à vida adulta sem 

sequelas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
30 - O transplante de medula óssea alogênico geralmente é indicado em caso de: 
 

a) linfoma de Hodgkin. 
b) mieloma múltiplo. 
►c) leucemia linfocítica crônica com deleção do 17p. 
d) linfoma difuso de grandes células B. 
e) LMA-M3. 
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**31 - A doença de Hodgkin é um linfoma comum em adultos jovens. Sobre essa neoplasia, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. O tipo histológico mais favorável é a esclerose nodular. 
2. As infecções pelo HIV aumentam em 5 a 10 vezes o risco da doença. 
3. Os sintomas B dos linfomas incluem febre, emagrecimento e aumento linfonodal. 
4. A doença de Hodgkin é uma doença neoplásica de linhagem B, caracterizada pela presença de células gigantes 

multinucleadas, células RS (Reed-Sternberg). 
5. A forma mais prevalente da doença de Hodgkin frequentemente apresenta envolvimento mediastinal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
32 - A respeito dos linfomas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com relação à ocorrência geográfica, considera-se o linfoma de Burkitt endêmico na África. 
2. O linfoma MALT relaciona-se com o vírus HHV8. 
3. Os linfomas NK (nasal de células T) e Burkitt relacionam-se com o EBV. 
4. O linfoma do manto se relaciona com H. Pylori. 
5. A translocação 14;18 está relacionada ao Linfoma de Burkitt. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
33 - Paciente de 53 anos, sexo masculino, previamente hígido, encaminhado por alteração no hemograma, que 

demonstrava: Hb 10,2 gdL, leucócitos 120.000 (80% linfócitos) e plaquetas 80.000. Ao exame físico, hipertrofia 
amigdaliana importante e linfonodomegalia cervical, axilar e inguinal. Sobre o diagnóstico mais provável, é correto 
afirmar: 

 

a) Trata-se de um Binet B. 
b) Presença de IGVH mutado confere pior prognóstico. 
c) A imunofenotipagem demonstra linfócitos clonais CD19 +, CD5+, CD3+ e CD22. 
►d) O paciente deve ser tratado com rituximabe, fludarabina e ciclofosfamida (RFC). 
e) Um dos critérios diagnósticos é ter linfócitos > 1000/mm3. 

 
O caso a seguir e referência para as questões 34 e 35 
 

Paciente de 55 anos, sexo feminino, com história clínica de astenia e manchas roxas no corpo e febre. No hemograma, 
Hb 7,2, VCM 110, leucócitos 1800 (neutrófilos 320, 3% de blastos), plaquetas 13.000. Medula óssea hipercelular, com 
degranulação dos elementos mieloides e atipias celulares importantes. Presença de 10% de blastos. O cariótipo apresenta 
dez metáfases com 7q-. 

 
34 - Sobre o caso, assinale a alternativa correta. 
 

a) Anemia aplástica severa é um diagnóstico diferencial. 
►b) Segundo a OMS (2016), trata-se de síndrome mielodisplásica com excesso de blastos. 
c) A paciente apresenta risco intermediário pelo IPSS revisado. 
d) O cariótipo citado é de risco intermediário. 
e) Devem ser dosados vitamina B12 e ácido fólico. 

 
35 - Considerando o caso acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) A paciente deve ser tratada com lenalidomida. 
b) Hipometilante é o agente de escolha para terapia nesse caso. 
c) A febre nesse caso deve ser inferida à doença. 
d) Quimioterapia está indicada para essa paciente. 
►e) O transplante de medula óssea é o único tratamento curativo. 

 
36 - Recentemente, várias alterações moleculares foram correlacionadas a doenças hematológicas e sua fisiopatogenia. A 

associação do gene anormal, a doença e seu prognóstico são, respectivamente: 
 

a) BCR-ABL – LLA – bom prognóstico. 
b) P53 – mielodisplasia – bom prognóstico. 
►c) FLT3-ITD – leucemia mieloide aguda – mau prognóstico. 
d) FLIP1-PDGFR – mielofibrose – mau prognóstico. 
e) NPM1 mutado – LLA – bom prognóstico. 

 

** Questão com resposta alterada. 
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37 - É uma indicação de transplante autólogo: 
 

a) leucemia linfocítica crônica com deleção do 17p. 
b) LLA de alto risco em primeira remissão. 
c) síndrome mielodisplásica. 
►d) LMA-M3 em segunda remissão. 
e) leucemia mieloide crônica. 

 
38 - Paciente do sexo masculino, no dia +80 após um transplante alogênico de medula óssea não aparentado, apresenta 

doença do enxerto contra hospedeiro (DECH) crônica em tratamento com corticoesteroide e chega com quadro de 
febre de 38 graus há 24 horas. Quanto a infecções em imunossuprimidos, é correto afirmar: 

 

►a) Uma célula positiva na antigenemia ou PCR > 1000 cópias é indicação de tratamento com ganciclovir. 
b) O paciente deve receber meropenem como tratamento empírico. 
c) Como já há pega de medula óssea nessa fase, o risco de infecção fúngica é baixo. 
d) A febre pode ser explicada pela DECH, e o paciente deve ser observado. 
e) Não é recomendada profilaxia antibacteriana para esses pacientes. 

 
39 - Paciente do sexo feminino, de 30 anos de idade, gestante de trinta e seis semanas, vem encaminhada com o seguinte 

hemograma: Hb 11,0 g/dL, leucócitos 5200 (40% nt), plaquetas 3.000/mm3. A respeito do caso, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Corticoesteroides são a primeira linha de tratamento. 
(   ) Imunoglobulina deve ser utilizada antes do parto se não houver resposta ao corticoide. 
(   ) Esplenectomia está indicada na falha do corticoide. 
(   ) Eltrombopag é a droga de escolha nesse caso. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) V – F – F – V. 
c) V – F – V – V. 
d) F – V – V – F. 
►e) V – V – F – F. 

 
40 - O mieloma múltiplo (MM) é uma proliferação neoplásica de plasmócitos. Quanto aos achados clínicos e laboratoriais 

associados a essa doença, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Insuficiência renal, lesão óssea e anemia são critérios diagnósticos. 
2. Há aumento da dosagem das demais imunoglobulinas. 
3. A dosagem de Β2-microglobulina é marcador prognóstico. 
4. As lesões ósseas podem ser líticas ou blásticas. 
5. Há presença do fenômeno de “roleaux” eritrocitário na lâmina de sangue periférico. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
41 - Paciente do sexo masculino, 24 anos de idade, chega à emergência com quadro de epistaxe, manchas roxas 

generalizadas e sangramento gengival. Ao exame físico, apresenta sinais de sangramento gengival, petéquias e 
equimoses e palidez. O hemograma mostra Hb 9,0, leucócitos 1700, com presença de 5% de blastos hipergranulares. 
Plaquetas 8.000. O coagulograma mostra um RNI de 4,0 e TTPA de 50 seg. A medula óssea mostra 50% de blastos 
hipergranulares, alguns com bastonetes de Auer. O cariótipo mostra translocação entre os cromossomos 15 e 17. 
Sobre o provável diagnóstico, assinale a alternativa correta. 

 

a) Trata-se de LMA-M2 e deve ser iniciada quimioterapia. 
b) A coagulopatia torna de mau prognóstico essa doença. 
c) O gene MLL é encontrado geralmente nessa doença. 
►d) O ácido transretinoico auxilia na correção da coagulopatia. 
e) O paciente deve receber transplante autólogo em primeira remissão. 

 
42 - Em relação aos linfomas não Hodgkin, assinale a alternativa correta. 
 

a) Envolvimento da medula óssea é infrequente nos linfomas foliculares. 
b) O linfoma de grandes células ALK+ tem pior prognóstico. 
c) Os linfomas T/NK apresentam localização nodal. 
d) Cerca de 50% dos linfomas de Burkitt apresentam Ki67. 
►e) Os linfomas difusos de grandes células B são o subtipo mais comum. 
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43 - Considere os seguintes tratamentos: 
 

1. Imatinibe. 
2. Basiliximabe. 
3. Talidomida. 
4. Pentostatina. 

 

 São tratamentos utilizados para doença do enxerto contra hospedeiro aguda após transplante alogênico: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 3 e 4 apenas. 

 
44 - São causas associadas a coagulação intravascular disseminada (CIVD), EXCETO: 
 

a) pancreatite. 
b) neoplasias. 
c) embolia gordurosa. 
►d) insuficiência renal. 
e) trauma. 

 
45 - Considere os seguintes fatores: 
 

1. Síndrome antifosfolípide. 
2. Deficiência de proteína C. 
3. Hemoglobinúria paroxística noturna. 
4. Mutação do Fator V de Leiden. 

 

São fatores associados a trombose arterial: 
 

►a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
46 - Paciente de 35 anos vem ao consultório com queixa de astenia intensa. No hemograma, Hb 7,0 g/dL, VCM 60, 

leucócitos 5000/mm3 e plaquetas 600.000/mm3. Perfil do ferro mostra ferro sérico de 7, CTLF 600, índice de saturação 
da transferrina de 5% e ferritina 2. A paciente relata hipermenorreia, sangrando cerca de cinco a dez dias por mês em 
grande quantidade. A respeito do caso, assinale a alternativa correta. 

 

a) Ferro parenteral está indicado. 
b) Há necessidade de investigação adicional com colonoscopia e endoscopia digestiva alta. 
c) Deve ser realizado aspirado e biópsia de medula óssea devido a trombocitose. 
d) Trata-se de anemia de doença crônica. 
►e) O composto de ferro melhor absorvido é o sulfato ferroso. 

 
47 - Sobre as leucemias agudas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Bastonetes de Auer são característicos de leucemia linfoblástica aguda. 
2. Cromossomo Philadelphia é fator de bom prognóstico na LLA. 
3. Inversão do cromossomo 16, translocação 15, 17 e translocação 8,21 são exemplos de citogenética de bom 

prognóstico. 
4. Leucemias monocíticas e mielomonocíticas (M4, M5) se caracterizam por coagulação intravascular disseminada. 
5. CD13 e 33 são marcadores de blastos mieloides. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
48 - Qual é a síndrome trombofílica hereditária mais frequente na população? 
 

a) Deficiência de proteína S. 
b) Deficiência de proteína C. 
c) Deficiência de antitrombina III. 
►d) Fator V de Leiden. 
e) Síndrome antifosfolípide. 
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49 - Sobre a transfusão de hemoderivados, é correto afirmar: 
 

►a) Deve-se transfundir plaquetas em pacientes após quimioterapia ou transplante de medula óssea com contagem de 
plaquetas < 10.000. 

b) A transfusão de hemácias deve ser realizada sempre que Hb < 8 g/dL. 
c) O plasma fresco congelado é o hemoderivado de escolha para pacientes com doença de Von Willebrand. 
d) Pacientes com púrpura trombocitopênica imune e anemia aplástica severa devem receber transfusão se plaquetas 

< 20.000. 
e) Os pacientes devem receber uma unidade de plaquetas para cada 20 kg de peso. 

 
50 - Paciente de 35 anos, sexo feminino, apresenta quadro clínico súbito de convulsões, febre e petéquias. No hemograma, 

Hb 7,5, VCM 110, leucócitos 10.000, plaquetas 20.000/mm3. O esfregaço de sangue periférico tem presença de 4 a 5 
fragmentos eritrocitários por campo. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta. 

 

a) O tratamento de escolha é corticosteroide. 
►b) A dosagem de ADAMS 13 deve estar abaixo de 10%. 
c) A plasmaférese não é efetiva em casos de púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) adquirida idiopática. 
d) A síndrome hemolítica urêmica (SHU) e a PTT têm mecanismo fisiopatológico semelhante. 
e) Nos casos de PTT secundária a outras doenças, geralmente são observados anticorpos anti-ADAMS 13. 


