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Questão 17 

O abatacepte é um medicamento biológico utilizado no 
tratamento da artrite idiopática juvenil. No seu mecanismo de 
ação sabemos que ele se liga com grande afinidade ao:      
 

A) CD 80/84 

B) CD 80/86 

C) CD 82/86 

D) CD 82/88 

E) CD 80/88 

 

Questão 18 

Estão relacionados à síndrome anti-fosfolípide:      
 

A) Perda fetal recorrente, hepatite auto-imune, uveíte 
crônica 

B) Perda fetal recorrente, livedo reticular e trombocitopenia 

C) Trombose venosa, hipotireoidismo e anemia hemolítica 

D) Trombose venosa, úlceras em membros inferiores e 
glaucoma 

E) Trombose arterial, retinite recorrente e meningite 
asséptica 

 

Questão 19 

O questionário Childhood Health Assessment Questionnaire 
é utilizado na avaliação da capacidade funcional de pacientes 
com artrite idiopática juvenil. Podemos considerar que um 
paciente com escore = 1,8:      
 

A) Apresenta incapacidade física moderada 

B) Apresenta incapacidade física leve 

C) Apresenta incapacidade física grave 

D) Apresenta incapacidade física mínima 

E) Não apresenta incapacidade física 

 

Questão 20 

Entre os critérios para o diagnóstico de arterite de Takayasu, 
o seguinte está incluído:      
 

A) Idade inferior a 40 anos 

B) Diferença de pressão arterial sistólica maior do que 20 
mm Hg 

C) Sopro aórtico ou nos seus grandes ramos 

D) História familiar em parente de primeiro grau 

E) Ultrassom Doppler alterado em vasos de grande calibre 

Questão 21 

Você prescreve prednisolona na dose de 1 mg/kg para um 

paciente com lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Na consulta 

de retorno você suspeita de miopatia induzida por 

corticosteróides pela presença mais comum dos seguintes 

achados: 

 

A) Comprometimento de musculatura proximal, ausência 
de dor muscular, normalidade nos níveis das enzimas 
musculares 

B) Comprometimento da musculatura distal, dor muscular 
intensa e aumento nos níveis das enzimas musculares 

C) Comprometimento de musculatura proximal, dor 
muscular intensa e normalidade nos níveis das enzimas 
musculares 

D) Comprometimento da musculatura distal, ausência de 
dor muscular e aumento dos níveis das enzimas 
musculares 

E) Comprometimento da musculatura distal, dor muscular 
intensa e normalidade nos níveis das enzimas 
musculares 

 

Questão 22 

O tocilizumabe é um medicamento biológico anti-interleucina 

6 utilizado no tratamento da artrite idiopática juvenil, que se 

pode ligar:      

 

A) Aos receptores solúveis exclusivamente 

B) Aos receptores neutralizantes intracelulares 

C) À cadeia central da interleucina 6 

D) Aos receptores solúveis e de membrana 

E) À proteína de extremidade da interleucina 6 

 

Questão 23 

Em relação ao comprometimento cardíaco da doença de 
Kawasaki, assinale a correta:      

 

A) A maioria dos aneurismas coronarianos evoluem para a 
resolução entre 6 meses e 5 anos após o quadro agudo 

B) Os aneurismas coronarianos surgem geralmente após 
seis semanas do início da febre 

C) O endocárdio é o folheto mais frequentemente 
acometido 

D) A aspirina deve ser usada por 72 horas após cessar a 
febre em casos sem alterações coronarianas 

E) A segunda infusão de imunoglobulina deve ser feita se a 
VHS não normalizar 
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Questão 24 

Menino de 5 anos de idade deu entrada no pronto-socorro 

com febre, forte cefaleia e rápido rebaixamento de 

consciência. Família referia quadro de infecção respiratória 

há 2 semanas. Ao exame observou-se artrite em joelho direito 

e sinais de meningismo. Pai com diagnóstico de lúpus 

eritematoso. A ressonância magnética revelou áreas 

multifocais de desmielinização. Nesse caso, o diagnóstico 

mais provável é:      

 

A) Esclerose múltipla 

B) Lúpus eritematoso sistêmico juvenil 

C) Encefalomielite disseminada aguda - síndrome de 
ADEM 

D) Meningite viral 

E) Vasculite do sistema nervoso central 

 

Questão 25 

Com relação ao lúpus induzido por drogas, pode-se afirmar 

que:      

 

A) Os sintomas ocorrem após vários meses de tratamento 
e podem estar associados à dose cumulativa dos 
medicamentos 

B) Os sintomas costumam ocorrer em poucas semanas e 
são desencadeados por hipersensibilidade 

C) É comum o comprometimento de órgãos como rins, 
coração e pleura 

D) Anticorpo anti-DNA está frequentemente presente 

E) O anticorpo anti-histona está presente em 40% dos 
casos 

 

Questão 26 

Com relação aos critérios clínicos e imunológicos para 

classificação do lúpus eritematoso sistêmico pelo SLICC 

(Systemic lupus International collaborating clinic), estão 

incluídos:      

 

A) Fotossensibilidade 

B) Presença de mielite 

C) Positividade de VDRL 

D) Miocardite 

E) Linfopenia abaixo de 1500/mm3 

Questão 27 

Em relação à osteoporose na infância, pode-se afirmar que:      

A) Os bisfosfonatos podem ser usados na hipofosfatasia 

B) A radiografia detecta perdas de massa óssea superiores 
a 10% 

C) Em caso de hipercalciúria está indicado um diurético de 
alça 

D) Os bisfosfonatos podem ser usados na osteoporose 
juvenil idiopática 

E) Manifesta-se frequentemente por fratura de colo de 
fêmur 

 

Questão 28 

Menino de11 anos com quadro de eritema migrans maior que 
5cm, artrite aguda e cardite. Estamos falando de 
___________ (1), causada por___________(2), e pode ser 
confirmada por:__________________(3). Os itens (1), (2) e 
(3) correspondem, respectivamente, a:      

A) Febre reumática; Estreptococo piogenes; anticorpo anti- 
estreptolisina O 

B) Doença de Lyme; Borrelia Burgdorferi; sorologia e PCR 
específica para o agente 

C) Doença de Lyme; carrapato do gênero Ixodes; sorologia 
específica 

D) Febre reumática; Estreptococo viridans; cultura de 
orofaringe 

E) Febre maculosa; Rickettsia rickettsii; imunofluorescência 
indireta 

 

Questão 29 

A osteomielite começa em qual das seguintes localizações?      

A) Epífise 

B) Diáfise 

C) Metáfise 

D) Sub-periósteo 

E) Cartilagem de crescimento 

 

Questão 30 

Qual dos antibióticos é inaceitável na profilaxia primária da 
febre reumática?      

A) Azitromicina 

B) Penicilina V oral 

C) Amoxicilina com clavulanato 

D) Trimetropim e sulfametoxazol 

E) Claritomicina 
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Questão 31 

Menino de 15 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso 
sistêmico juvenil, já em uso de corticoterapia, 
hidroxicloroquina e azatioprina, desenvolve quadro bolhoso 
extenso, confirmado como lúpus bolhoso. A droga sugerida 
para o tratamento é a dapsona. Antes de iniciar o tratamento, 
é preciso certificar-se de que esse paciente não apresente:      

A) Deficiência de complemento 

B) Esferocitose 

C) Deficiência de G6PD 

D) Hipogamaglobulinemia 

E) Linfopenia 

 

Questão 32 

A síndrome periódica febril de transmissão autossômica 
recessiva é:      

A) CINCA 

B) TRAPS 

C) Hiper-IgD 

D) Artrite granulomatosa pediatra 

E) PFAPA 

 

Questão 33 

Menina de 3 anos de idade, apresenta nódulos subcutâneos 
há um mês, dolorosos, de 0,5 a 1,0 cm de diâmetro, em 
membros inferiores, acompanhados de febre e artrite em 
joelhos e tornozelos. Os exames são indicados para auxiliar 
no diagnóstico são:     

A) FAN, anti-DNA, complemento e urina I com proteinúria 

B) FAN, fator reumatoide, ASLO e VHS 

C) Hemograma, VHS, fator reumatoide e biopsia do nódulo 

D) Hemograma, VHS, ASLO e biopsia do nódulo 

E) VHS, FAN, ANCA e urina I com proteinúria 

 

Questão 34 

A balanite circinada, lesão com úlceras penianas geralmente 
não dolorosas, está associada a um dos seguintes agentes 
relacionados às artrites reativas em adolescentes:   

A) Gonococo 

B) Yersínia 

C) Chlamydia 

D) Shigella 

E) Mycoplasma 

Questão 35 

Em relação à celularidade do líquido sinovial nas doenças 
reumáticas e infecciosas, assinale a correta:      

A) As artrites reativas apresentam cerca de 50.000 
leucócitos/mm3 

B) A artrite idiopática juvenil apresenta cerca de 15.000-
20.000 leucócitos /mm3 

C) A artrite traumática apresenta predomínio de células 
polimorfonucleares e hemácias/mm3 

D) A artrite tuberculosa apresenta mais de 50.000 
leucócitos/mm3 

E) A artrite séptica apresenta mais de 100.000 
leucócitos/mm3 

 

Questão 36 

Menino,12 anos de idade, com história de dor em quadril 
direito e claudicação há 2 meses. Você solicita radiografia 
simples e faz hipótese diagnóstica de escorregamento da 
cabeça do fêmur (epifisiólise). Qual é a complicação desta 
doença que faz com que seja tratada como uma urgência 
ortopédica?  

A) Risco de fratura transversal da epífise femoral 

B) Risco de necrose asséptica da cabeça do fêmur 

C) Risco de luxação irreversível da cabeça do fêmur 

D) Risco de fratura da cartilagem de crescimento (fise) 

E) Risco de pinçamento agudo do nervo adutor 

 

Questão 37 

A uveíte anterior é uma manifestação oftalmológica de várias 
doenças reumatológicas e inflamatórias. Entre elas podemos 
citar:      

A) Doença de Behçet e doença de Kawasaki 

B) Arterite de Takayasu e Púrpura de Henoch-Schonlein 

C) Artrite idiopática juvenil e vasculite livedoide 

D) Esclerodermia sistêmica e dermatomiosite juvenil 

E) Vasculite primária do sistema nervoso central e 
osteomielite 

 

Questão 38 

Qual alteração genética tem sido associada à poliarterite 
nodosa sistêmica?      

A) LPIN 2 

B) MVK 

C) PSTPIP 1 

D) TNFRSF1A 

E) ADA 2 
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Questão 39 

Menino de 8 anos apresenta história de púrpura palpável, 
artrite em tornozelos e gengivorragia há 3 semanas. O 
hemograma mostra plaquetopenia e discreta anemia. Qual a 
alternativa mais correta em relação a este caso:      

 

A) A vasculite intestinal é de aparecimento comum 

B) Trata-se de púrpura de Henoch-Schonlein e deve ser 
investigado comprometimento renal 

C) Por se tratar de púrpura auto-imune, está indicado o uso 
de imunossupressor 

D) O mielograma deve ser realizado 

E) Deve ser iniciada terapia com corticosteroides 
imediatamente 

 

Questão 40 

Qual dos anticorpos é mais frequente e específico de miosite 
inflamatória ?      

 

A) Anti-Mi2 

B) Anti-MDA5 

C) Anti-SRP 

D) Anti-p155/140 

E) Anti-Ku 

 

Questão 41 

Vários autoanticorpos são observados em pacientes com 
esclerodermia sistêmica. Entre eles, qual está relacionado a 
uma maior probabilidade de desenvolvimento de fibrose 
intersticial pulmonar?  

 

A) Anti-PM Scl 

B) Anti-U1RNP 

C) Anti-Jo1 

D) Anti-Scl70 

E) Anti-RNP 

 

Questão 42 

Qual dos seguintes aspectos faz parte do questionário 
genérico Pediatric Quality of Life Inventory versão 4.0?      

 

A) Memória 

B) Fadiga 

C) Comunicação 

D) Força muscular 

E) Escolar 

Questão 43 

Em relação ao HLA – B27, pode-se afirmar que:      

 

A) Está presente em 20% da população saudável 

B) Ocorre em 80% dos pacientes com artrite psoriásica 

C) Ocorre em 90% dos pacientes com espondilite 
anquilosante 

D) Está mais associado à presença de entesite do que de 
espondilite 

E) É mais comum no sexo feminino 

 

Questão 44 

Qual dos seguintes antiinflamatórios não hormonais está 

mais associado à hepatotoxicidade?  

 

A) Diclofenaco 

B) Ácido acetilsalicílico 

C) Naproxeno 

D) Cetoprofeno 

E) Indometacina 

 

Questão 45 

Os nódulos reumatoides são considerados as manifestações 

extra-articulares mais comuns da artrite idiopática juvenil com 

tipo de início poliarticular. Com relação à histopatologia, o 

principal achado é:      

 

A) Necrose fibrinoide 

B) Infiltração linfocítica vascular 

C) Fibrose dermoide 

D) Vasculite leucocitoclástica 

E) Infiltração macrofágica endotelial 

 

Questão 46 

Quais são as manifestações clínicas iniciais mais frequentes 

da doença mista do tecido conectivo na infância?  

 

A) Disfagia e dor musculoesquelética 

B) "Rash” malar e fraqueza muscular 

C) Fenômeno de Raynaud e “rash” malar 

D) Dor musculoesquelética e fadiga 

E) Poliartrite e fenômeno de Raynaud 
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Questão 47 

O diagnóstico e a classificação da artrite idiopática juvenil são 
realizados com base nos critérios da Liga Internacional de 
Associações para a Reumatologia (ILAR). Com relação ao 
tipo de início artrite relacionada à entesite, o diagnóstico é 
realizado na presença de artrite e entesite, ou artrite ou 
entesite, além de outros dois achados. Entre estes achados 
está incluída a presença de:      

A) História familiar de doenças associadas ao HLA-B27 em 
parentes de primeiro ou segundo grau 

B) Negatividade do fator reumatóide IgM e anticorpos 
antinúcleo 

C) Dor em articulações sacroilíacas e/ou dor lombossacral 
inflamatória 

D) Uveíte aguda sintomática ou assintomática, unilateral ou 
bilateral 

E) Artrite com início até os 8 anos de idade 

 

Questão 48 

Os tipos de uveíte que ocorrem na sarcoidose, na artrite 
idiopática juvenil e na tuberculose, respectivamente, são:      

A) Panuveíte, uveíte intermediária e uveíte posterior 

B) Uveíte anterior crônica, uveíte anterior aguda e uveíte 
posterior 

C) Panuveíte, uveíte anterior crônica e uveíte anterior 
aguda 

D) Panuveíte, uveíte anterior crônica e uveíte posterior 

E) Uveíte posterior, uveíte anterior crônica e uveíte anterior 
aguda 

 

Questão 49 

Quais das seguintes manifestações clínicas neurológicas 
fazem parte do Systemic Lupus Erythematosus Disease 
Activity Index (SLEDAI):  

A) Convulsão e cefaléia lúpica 

B) Acidente vascular cerebral e mielite transversa 

C) Distúrbios visuais e neurite periférica 

D) Psicose e ataxia 

E) Comprometimento de pares cranianos e meningite 
asséptica 

 

Questão 50 

Com relação à farmacologia do metotrexato podemos afirmar 
que o pico sérico e a meia vida após administração oral são 
em média de:      

A) 8 horas e 26 horas respectivamente 

B) 1,5 horas e 7 horas respectivamente 

C) 0,2 horas e 10 horas respectivamente 

D) 10,3 horas e 36 horas respectivamente 

E) 7,5 horas e 20 horas respectivamente 
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