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 Além deste caderno contendo  uma questão 
discursiva e o tema da redação, você receberá do 
fiscal de prova um caderno de textos destinado à 
resposta definitiva da questão discursiva e ao 
texto final da redação. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
textos definitivos; 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 

diferente do impresso em sua folha de textos 
definitivos, o fiscal deve ser obrigatoriamente 
informado para o devido registro na ata da sala; 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca da folha 
de textos definitivos em caso de erro; 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas 
e no caderno de textos definitivos; 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença da sala; 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

 Boa sorte! 

 

 

 

 Você dispõe de 2 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de textos definitivos; 

 1 (uma) hora após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova; 

 A partir dos 15 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova; 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala; 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 



 

 

Questão Discursiva 

Paciente feminino, 54 anos, há sete anos iniciou dor nas pequenas articulações das mãos e pés com aumento do volume e presença de 
calor local. Nesse período fez uso de anti-inflamatórios e prednisona, com alguma melhora. Apresentava rigidez matinal que persistia por 
mais de uma hora. Nega tosse, palpitações e dor torácica. Não observou redução da diurese. Nega alergia a medicamentos, diabetes 
mellitus, hipertensão arterial ou tuberculose prévia. Menopausa aos 51 anos e tem três filhos saudáveis. Apresenta condições satisfatórias 
de alimentação e habitação, nega etilismo e foi tabagista (cigarros) dos 16 aos 40 anos.  

Exame físico: estado geral regular; mucosas hipocoradas; hidratada; anictérica; acianótica; eupneica em repouso; PA = 120/80mmHg;         
FC = 76bpm; Temperatura axilar = 36,5°C; FR = 18irpm; exames de cabeça, pescoço, aparelho respiratório e aparelho cardiovascular não 
mostraram alterações significativas; o abdomen era flácido, depressível, com fígado palpável a 3cm da RCD na LHC, superfície lisa, 
consistência normal e borda cortante; o baço não foi palpado; a peristalse era normal; o exame das mãos evidenciou edema das 
articulações do punho, metacerpofalangeanas e interfalangeanas proximais, bilateralmente, com atrofia de músculos interósseos e 
discreto desvio ulnar; presença de espessamento sinovial e havia limitação de movimentos na articulação coxofemural esquerda e dor com 
edema à movimentação dos ossos dos pés.  

Exames complementares iniciais: Hemoglobina = 10,8 g/dL, Hematócrito = 33%, leucócitos = 4.300/mm³ com diferencial normal, plaquetas 
= 290.000/mm³; Glicose = 85 mg/dL, ureia = 30 mg/dL, creatinina = 0,9 mg/dL, taxa de filtração estimada = 55 mL/min/1,72m², colesterol 
total = 233 mg/dL, triglicerídeos = 128 mg/dL; Na+ = 138 mmol/L, K+ = 4,1 mmol/L, Cloro = 105 mmol/L, HCO3 = 22 mmol/L,                     
Cálcio = 9,5 mg/dL, Fósforo = 4,3 mg/dL. Exame de urina (EAS): densidade 1015, pH = 6,5, proteínas (+), leucócitos 2 p/campo; hemácias 2 
p/campo; presença de cilindros hialinos. 

Outros exames: Sorologias para HBV, HCV, HIV negativas. FAN (+) 1/80, Anti-DNA-DS negativo, Fator reumatoide: soro reagente (> 80 
UI/ml), VHS 90 mm (1ªhora); Proteína C Reativa: 12 mg/dl (VR<1,0 mg/dl); Complemento total e frações (CH50, C3 e C4 ): normais; 
anticoagulante lúpico e anticardiolipina negativos. 

A) Apresente a principal hipótese diagnóstica para essa paciente. 

B) Cite as alterações que devem ser encontradas na radiografia simples das mãos e punhos desta paciente, levando em consideração o 
tempo atual de evolução da enfermidade. 

C) Identifique complicações sistêmicas que essa doença pode apresentar para os seguintes sítios:  

 i) respiratório (cite 2 complicações); ii) cardiovascular (cite 2 complicações); c) oftálmico (cite 1 complicação). 

D) Indique a primeira escolha terapêutica de medicamento modificador do curso da doença para este caso. 

E) Após três meses de tratamento inicial otimizado ainda há persistência de atividade da doença. Qual deve ser o passo terapêutico 
seguinte para a paciente? 
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Redação 

Os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que respondem por 30% das exportações mundiais de trigo, começam a chegar às 
prateleiras dos supermercados. Os preços ao consumidor da farinha de trigo, do macarrão, dos biscoitos e até do óleo de soja tiveram forte 
alta no início do mês, superando de longe reajustes de fevereiro. 

Entre 1º e 12 de março, nos supermercados, a farinha de trigo ficou, em média, 4,46% mais cara, o preço do macarrão com ovos subiu 
4,24%, o de biscoitos, 2,62% e o do óleo de soja, 5,79%, em comparação com igual período de fevereiro, aponta um levantamento feito, a 
pedido do Estadão, pela startup Varejo 360. Especializada em pesquisa de mercado, a empresa coletou os preços desses itens nos tíquetes 
de compra de 150 mil clientes de supermercados no Estado de São Paulo. 

O levantamento mostra que, de 1º a 12 fevereiro, antes da guerra, que começou no dia 24, os preços desses itens tiveram aumentos bem 
mais moderados ante igual período de janeiro. A farinha de trigo, por exemplo, tinha subido 0,24%, os biscoitos, 1,64%, e o óleo de soja, 
1,46%. E o macarrão até ficou 0,97% mais barato. 

“Muito provavelmente os aumentos mais acentuados em março devem ser reflexo da disparada do trigo por causa da guerra”, afirma 
Fernando Faro, sócio da consultoria e responsável pelo levantamento. Nos últimos 30 dias, até a última quinta-feira, o preço da tonelada 
de trigo subiu quase 20% no Rio Grande do Sul e beirou R$ 2 mil, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). 

Faro observa que a maior parte dos reajustes de preços feitos pelos varejistas se concentrou no sábado, 12 de março. E sábado geralmente 
é o dia da semana no qual os supermercados costumam ser mais agressivos nas promoções. Isso pode indicar, segundo ele, que a pressão 
de custos das matérias-primas pesa mais neste momento do que a estratégia para alavancar as vendas. (Jornal de Brasília, em 21/03/2022) 

As guerras sempre trazem problemas para a vida cotidiana dos cidadãos de todo o mundo. O texto acima se refere a uma parte desses 
problemas. Que outras dificuldades podem advir do conflito entre Rússia e Ucrânia? O que pode fazer o país para minorá-las? 
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