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INSTRUÇÕES 
 

1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 
corretos. 

2) O caderno de prova deverá conter 25 (vinte e cinco) questões de múltipla 
escolha. 

3) A prova terá início às 8 horas e término às 9 horas, incluindo o 
preenchimento do Cartão-Resposta. 

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

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

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

7) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o 

cartão-resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser 
apresentado ao fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra 
anotação no mesmo. 

9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o 
Cartão-Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 

d) Não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROVA DE ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSPLANTE MEDULA OSSEA 
 
 

 

1- Criança com pancitopenia, macrocitose, hemoglobina F aumentada, medula óssea 

hipocelular e monosomia do cromossomo 7.  Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Anemia de Fanconi 

b) Leucemia linfoblástica aguda 

c) Anemia aplástica 

d) Sindrome mielodisplásica   

 

2- Os sintomas B (febre, perda de peso e sudorese noturna) fazem parte do estadiamento de: 

 

a) Leucemia linfoblástica aguda 

b) Leucemia mieloblástica aguda 

c) Linfoma Hodgkin   

d) Neuroblastoma 

 

3- Entre os quimioterápicos, qual pode causar íleo paralitico? 

 

a) Vincristina  

b) Asparaginase 

c) Citarabina 

d) Carboplatina 

 

4- Criança com diagnostico de Linfoma Hodgkin com linfonodomegalias em região cervical 

bilateral e em retroperitônio. Qual o estadio para este caso, segundo a classificação-

estadiamento Ann Arbor? 

 

a) I-B 

b) II-A 

c) II-B 

d) III-A  

 

5- A hipersegmentação de neutrófilos geralmente está presente em qual doença?  



 

a) Anemia ferropriva  

b) Anemia megaloblástica  

c) Anemia hemolítica auto-imune 

d) Anemia falciforme 

 

6- As pequenas células redondas azuis da infância são achados histológicos de um grupo de 

neoplasias malignas da infância. Assinale a alternativa correspondente: 

 

a) Tumor de Wilms, neuroblastoma, rabdomiossarcoma 

b) Tumor de Ewing, neuroblastoma, linfoma Hodgkin 

c) Rabdomiossarcoma, neuroblastoma, Tumor de Ewing  

d) Tumor de Wilms, rabdomiossarcoma, linfoma não Hodgkin 

 

7- Assinale a alternativa correta relacionada ao cromossomo Philadelfia, em crianças com 

leucemia linfoblastica aguda: 

 

a) Acomete com maior frequência adolescentes, comparativamente com crianças menores.  

b) Ocorre em maior proporção em crianças portadoras de leucemia linfoblástica aguda (LLA) 

com contagem inicial de leucócitos mais elevadas. 

c) O PCR é uma técnica importante na pesquisa do gene BCR-ABL, nos pacientes com LLA - 

cromossomo Philadelfia negativos. 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

 

8- Doença autossômica recessiva caracterizada por infecções bacterianas recorrentes, 

albinismo oculocutaneo, alterações plaquetárias, podendo evoluir para síndrome 

hemofagocitica desencadeada por EBV.  Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Síndrome de Wiskott-Aldrich 

b) Síndrome de Blomm 

c) Síndrome de Chediak-Higashi 

d) Histiocitose das células de Langerhans 

 

9- O controle da dor para crianças com mucosite grau 4 submetidas ao transplante de medula 

óssea, preferencialmente deve ser feito com: 

 

a) Dipirona endovenosa 

b) Codeína via oral  

c) Codeína associada ao paracetamol 

d) Morfina endovenosa  



 

10-A doença do enxerto versus hospedeiro (GVHD), complicação geralmente fatal de 

transfusão de componentes sanguíneos em pacientes imunossuprimidos deve ser evitada 

através de: 

 

a) Corticosteroides 

b) Componentes filtrados 

c) Componentes fenotipados 

d) Componentes irradiados  

 

11- Citopenias, especialmente neutropenia, disfunção exócrina do pâncreas, anomalias 

esqueléticas, baixa estatura e mutações no gene SBDS, são características de: 

 

a) Anemia de fanconi 

b) Sindrome de Blackfan-Diamond 

c) Sindrome de Schwachman-Diamond  

d) Sindrome de Chediak-Higashi 

 

12-A Trombastenia de Glanzmann caracteriza-se por: 

 

a) Deficiência de glicoproteínas Ib 

b) Deficiência de glicoproteínas Ib/IIIa 

c) Deficiência de glicoproteínas IIb/IIIa  

d) Deficiência do fator de von Willebrand e glicoproteínas Ib 

 

13- A hidroxicarbamida pode ser indicada na tentativa de prevenir complicações e como 

consequência, melhorar a qualidade de vida de crianças portadoras de: 

 

a) Hemofilias 

b) Talassemias 

c) Anemia falciforme  

d) Esferocitose 

 

14- A alteração mais frequentemente encontrada na leucemia promielocitica aguda consiste na 

translocação: 

 

a) t (4;11) 

b) t (9;22) 

c) t (15;17)  

d) t (8;14) 



 

15- Crianças portadoras de Síndrome de Down apresentam subtipo de leucemia mieloblastica 

aguda mais prevalente: 

 

a) M3 

b) M4 

c) M5 

d) M7 

 

16-Entre os tumores de sistema nervoso central, existe indicação de quimioterapia como 

tratamento de primeira linha para: 

 

a) Meduloblastoma  

b) Astrocitoma pilocitico  

c) Craniofaringioma 

d) Meningioma 

 

17- Crianças com diagnostico de astrocitoma de vias opticas apresentam com frequência 

associação com: 

 

a) Sindrome de Down 

b) Ataxia-telangectasica 

c) Sindrome de Turner 

d) Neurofibromatose tipo I  

 

18- Criança com 2 anos de idade, hepatoesplenomegalia, petéquias generalizadas, lesões 

líticas no crânio e diabetes insipidus. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Mieloma multiplo 

b) Leucemia linfoblastica aguda 

c) Leucemia mieloblastica aguda 

d) Histiocitose das células de Langerhans  

 

 

19- O opsomioclonus pode ser uma manifestação de síndrome paraneoplásica associada ao: 

 

a) Astrocitoma 

b) Neuroblastoma  

c) Hepatoblastoma 

d) Tumor de Wims 



 

20-A mutação germinativa p.R337H do gene TP53 esta predominantemente relacionada ao: 

 

a) Rabdomiossarcoma 

b) Tumor de Wilms 

c) Tumor de córtex adrenal  

d) Tumor de células germinativas 

 

21-Qual a apresentação clínica mais comum do Tumor de Wilms? 

 

a) Hematúria 

b) Dor abdominal 

c) Tumoração abdominal percebida pelos pais  

d) Febre e dor abdominal 

 

22- As metástases do osteossarcoma ocorrem com maior frequência: 

 

a) No fígado e pulmão 

b) No pulmão e ossos  

c) No pulmão e sistema nervoso central 

d) No fígado e sistema nervoso central  

 

23- A linfohistiocitose hemofagocitica pode ser desencadeada por: 

 

a) Neoplasias malignas 

b) Infecções virais 

c) Infecções bacterianas 

d) Todas estão corretas  

   

24- O tratamento mais indicado para linfohistiocitose hemofagocitica familiar consiste em: 

 

a) Quimioterapia isolada 

b) Quimioterapia e antibióticos 

c) Quimioterapia inicial, seguida de transplante autólogo de medula óssea  

d) Quimioterapia inicial, seguida de transplante halogênico de medula óssea 

 

 

 

 



25- Crianças com Síndrome de Noonan apresentam uma predisposição maior para 

desenvolver: 

 

a) Tumores de sistema nervoso central 

b) Linfomas não Hodgkin 

c) Histiocitoses 

d) Leucemia mieloblastica aguda e síndrome mielodisplásica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRNTE OU VERSO 

DESTE DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO 

CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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