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Língua Portuguesa  
Texto 

A era do sustentável 

Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as 
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma 
forma para que elas possam coexistir com a lógica do 
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do 
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de 
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas 
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos 
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais 
leis de proteção são muito frágeis. 

Esta lógica significa uma função econômica para a 
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus 
recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das 
florestas ganhou grande força na consciência dos 
formadores de opinião que defendem o meio ambiente. 

É também neste caminho que várias experiências e 
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo 
Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas 
reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a 
indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de 
madeira certificada.  

O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai 
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas 
as atividades da humanidade. O ressiclar, reutilizar, substituir 
e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem 
obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras 
gerações. 

(Peter Milko) 

01  
O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do 
seguinte modo: 

(A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira 
sustentável, sem que haja perdas futuras com a 
devastação da reserva natural. 

(B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é 
indispensável definir uma estratégia que possa preservar 
ecossistemas, como a Mata Atlântica. 

(C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas, 
a adoção de uma política preservacionista e do 
aprimoramento da fiscalização. 

(D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que 
estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas 
modernas. 

(E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção 
de medidas urgentes de preservação ambiental, que só 
pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado. 

02  
No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical: 

(A) a modificação de classe gramatical do vocábulo 
sustentável. 

(B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo. 
(C) a utilização de um substantivo por outro. 
(D) o emprego inadequado de um adjetivo. 
(E) um erro de concordância nominal. 

03  
Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de 
Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que 
satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das 
gerações futuras”. 

O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse 
pensamento é: 

(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as 
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma 
forma para que elas possam coexistir com a lógica do 
mundo moderno, inclusive no Brasil”. 

(B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, 
que nesses países de enormes desigualdades sociais, 
onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a 
pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas 
de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito 
frágeis”. 

(C) “Esta lógica significa uma função econômica para a 
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus 
recursos naturais”. 

(D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou 
grande força na consciência dos formadores de opinião 
que defendem o meio ambiente”. 

(E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai 
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a 
todas as atividades da humanidade”. 

04  
O texto é um editorial de uma revista intitulada Horizonte 
geográfico. 

A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que: 

(A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por 
pesquisadores de todo o mundo. 

(B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental 
para o governo brasileiro. 

(C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento 
econômico. 

(D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado 
nos dois seguintes. 

(E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma 
conclusão. 

05  
O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se: 

(A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente  
/ economia estará presente. 

(B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam 
intactas. 

(C) ao momento presente, quando a política da 
sustentabilidade é dominante. 

(D) à expressão de um desejo para a preservação das 
florestas tropicais. 

(E) a uma época imediatamente futura em que o meio 
ambiente ficará intacto. 

06  
Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica 
uma opinião do enunciador do texto. 

(A) Recursos naturais. 
(B) Reservas extrativistas. 
(C) Inúmeras pesquisas. 
(D) Futuras gerações. 
(E) Única chance. 
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07  
“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as 
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma 
forma para que elas possam coexistir com a lógica do 
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do 
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de 
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas 
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos 
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais 
leis de proteção são muito frágeis”. 

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado 
que tem o referente anterior corretamente identificado é: 

(A) aqueles = que lá vivem. 
(B) que = aqueles. 
(C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem. 
(D) nesses países = mundo inteiro. 
(E) onde = Brasil. 

08  
Assinale a alternativa que mostra uma modificação 
inadequada de um segmento por um outro equivalente 
semanticamente. 

(A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna. 
(B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo 

o mundo. 
(C) Leis de proteção = leis protecionistas. 
(D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos. 
(E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a 

indústria farmacêutica e de cosméticos. 

09  
O segmento do texto que mostra um erro ortográfico é: 

(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as 
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma 
forma para que elas possam coexistir com a lógica do 
mundo moderno, inclusive no Brasil”. 

(B) “É também neste caminho que várias experiências e 
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo 
Brasil e pelo mundo afora”. 

(C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o 
fornecimento de matéria-prima para a indústria de 
cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira 
certificada”. 

(D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai 
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a 
todas as atividades da humanidade”. 

(E) “O ressiclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de 
ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja 
garantir a qualidade das futuras gerações”. 

10  
Assinale a alternativa que não mostra ideia ou forma 
aumentativa / superlativa. 

(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as 
florestas tropicais...”. 

(B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”. 
(C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”. 
(D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção 

são muito frágeis”. 
(E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na 

consciência...”. 

 

Clínica Médica Pediátrica  

11 
Um médico está de plantão na emergência e atende um 
lactente de 5 meses com múltiplas fraturas e hematoma no 
rosto. Segundo relato da mãe, a criança caiu quando tentava 
descer as escadas de sua casa. 

Após prestar os cuidados iniciais e imediatos, deve ser 
adotada a seguinte conduta: 

(A) encaminhar o lactente para Instituto Médico Legal para 
exames. 

(B) orientar a mãe e acompanhantes sobre prevenção de 
acidentes na infância. 

(C) orientar a mãe para colocação de uma cancela, com a 
finalidade de impedir o acesso do lactente à escada. 

(D) comunicar ao Conselho Tutelar a suspeita de maus-tratos. 
(E) comunicar o ocorrido à Delegacia Policial mais próxima. 

12 
Um médico é chamado pela enfermeira da sala de vacina no 
posto de saúde para avaliar criança de 5 anos que veio para 
fazer dose de reforço das vacinas recomendadas pelo 
Ministério da Saúde. A enfermeira está em dúvida sobre a 
aplicação do reforço da tríplice viral e bacteriana, pois a 
criança é asmática e está fazendo uso de corticóide inalatório 
há uma semana. 

Assinale a alternativa que indique a orientação correta neste 
caso. 

(A) Solicitar que sejam aplicadas as duas vacinas no paciente. 
(B) Substituir a vacina tríplice bacteriana pela vacina acelular. 
(C) Solicitar a suspensão do uso do corticóide para 

programar a vacina posteriormente. 
(D) Aplicar somente a vacina tríplice viral. 
(E) Aplicar somente a vacina tríplice bacteriana e fazer a viral 

após 2 meses de suspensão do corticóide. 

13 
Um médico atende recém nascido com cinco dias de vida, 
acompanhado pela avó e pela mãe, que relatam que o parto 
foi operatório (não sabem qual foi a indicação), peso de 
nascimento 3.300g, a termo, Apgar 8 e 9, alta da 
maternidade com 48 horas de vida. 

A mãe relata que está produzindo pouco leite e que o recém 
nascido está em regime de aleitamento materno exclusivo. O 
peso no dia da consulta é de 3100g, perda de 200g e a mãe 
relata que o recém nascido evacua diversas vezes ao dia e 
urina em torno de 6 a 8 vezes. 

Diante deste quadro, assinale a orientação correta a ser 
adotada. 

(A) Internar o recém nascido para pesquisa de processo 
infeccioso inicial. 

(B)Iniciar hidratação oral complementar ao aleitamento , pois 
o recém nascido perdeu peso em relação ao nascimento. 

(C) Manter o aleitamento exclusivo e pelos dados expostos 
orientar que o recém nascido está normal. 

(D) Iniciar reposição com fórmula tendo o cuidado de dar 
pelo copinho para preservar a sucção. 

(E) Ensinar a mãe a técnica de ordenha e iniciar medicações 
para ela na tentativa de aumentar a produção do leite. 
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14 
Um médico é chamado ao hospital para opinar sobre o caso 
de um pai que está reclamando junto à direção, que o 
pediatra prescreveu, para seu filho de 2 anos, uma  
medicação que só está liberada para maiores de  
5 anos e que esta medicação poderia causar algum dano 
maior ao paciente. O pediatra confirma a informação de que, 
segundo a resolução da ANVISA, a medicação só está 
liberada para ser prescrita a partir de 5 anos, porém ele 
argumenta, e apresenta artigos de revistas indexadas 
americanas e europeias, que naqueles países a medicação 
em questão está liberada para crianças de 2 anos de idade.  

De acordo com tais fatos e segundo o Código de Ética 
Médica: 

(A) o pediatra errou ao prescrever a medicação mesmo 
embasado em literatura internacional. 

(B) o pediatra alega que prescreveu medicação baseado em 
estudo experimental que estava fazendo no hospital. 

(C) o pediatra agiu corretamente baseado no seu direito de 
autonomia sobre o paciente. 

(D) a literatura internacional liberando a medicação na faixa 
etária em questão garante ao pediatra o direito da 
prescrição . 

(E) o pediatra deveria ter solicitado aos pais um documento 
por escrito, dando ciência da medicação e da não 
liberação da medicação pela ANVISA para a faixa etária. 

15 
Mãe trás seu filho de 5 anos para atualizar caderneta de 
vacinação. Um médico se cientifica da necessidade de 
reforço da tríplice viral e bacteriana, porém a mãe relata que 
aos 15 meses de idade, três dias após a aplicação da tríplice 
bacteriana, seu filho apresentou crise convulsiva.  

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta a ser 
seguida. 

(A) Fazer medicação especifica antes da aplicação da vacina 
e depois vacinar normalmente. 

(B) Substituir pela dupla tipo adulto. 
(C) Substituir a tríplice bacteriana pela dupla do tipo infantil.  
(D) Internar paciente para tratar possíveis eventos adversos 

após aplicação da vacina. 
(E) Aplicar a vacina tetravalente. 

16 
Um médico atende auma paciente de 13 anos e constata que 
ela está grávida. A adolescente, extremamente desorientada, 
proíbe que ele comente o fato com seus responsáveis, 
alegando ter condições para resolver o problema sozinha. 

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta para este 
caso. 

(A) Comunicar o fato a assistente social para que as 
providências cabíveis sejam tomadas. 

(B) Comunicar o fato à policia para investigação de 
paternidade por se tratar de menor de idade. 

(C) Baseado no princípio da inviolabilidade da integridade 
física psíquica e moral você deveria concordar com a 
paciente e guardar segredo do fato. 

(D) Respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente em 
relação ao sigilo médico e solicitar suporte psicológico 
para a adolescente. 

(E) Comunicar o fato aos responsáveis pela adolescente. 

17 
Em relação à epidemiologia dos problemas da criança no 
Brasil, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Por causa do incentivo da campanhas diversas pelo 
país, observa-se tendência decrescente de mortalidade e 
morbidade por injúrias físicas.  

(B) Excetuando o primeiro ano de vida, as injúrias ou causas 
externas causam mais mortes de crianças ou jovens do 
que o somatório das principais outras doenças. 

(C) A idade da criança não influencia na gravidade da injúria 
sofrida, outros fatores externos tem maior importância. 

(D) O fator social pobreza não tem influência nas taxas de 
injúrias físicas sofridas pelas crianças. 

(E) Não se pode relacionar o gênero com as taxas de injúrias 
físicas sofridas pelas crianças. 

18 
Para o diagnóstico ambulatorial de tuberculose em crianças é 
correto se basear: 

(A) na análise da história epidemiológica, clínica e radiológica. 
(B) no exame de baciloscopia do escarro. 
(C) na presença ou não de vacinação realizada de forma e na 

idade correta. 
(D) na cultura do escarro em meio de Lowenstein-Jensen. 
(E) no lavado broncoalvelolar e PCR. 

19 
Em relação ao uso da penicilina benzatina como parte do 
tratamento da sífilis congênita, de acordo com as normas do 
Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta. 

(A) Poderá ser usada em qualquer caso de sífilis congênita. 
(B) Não deve ser usada quando houver comprometimento 

neurológico. 
(C) Somente poderá ser utilizada se a mãe recebeu terapia 

não penicilínica como forma de tratamento na gravidez. 
(D) Terá indicação precisa quando da presença de 

alterações radiológicas. 
(E) Em casos de sífilis congênita deve ser dado preferência a 

penicilina cristalina ou mesmo procaína em todos os 
casos. 

20 
Segundo critérios de Tanner, a primeira manifestação da 
puberdade no sexo feminino é: 

(A) menarca. 
(B) adrenarca. 
(C) pubarca. 
(D) telarca. 
(E) ciclos anovulatórios. 

21 
Um médico, em um exame de um recém nascido, faz a 
manobra de Barlow e ela é positiva. Neste caso, a articulação 
comprometida é a do: 

(A) pé. 
(B) coluna vertebral. 
(C) cotovelo. 
(D) ombro. 
(E) quadril. 
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22 
Em relação ao crescimento e ao exame físico normal de uma 
criança, assinale a afirmativa correta. 

(A) A menina é em geral mais pesada do que o menino ao 
nascimento. 

(B) O perímetro cefálico de uma criança a termo ao nascer é 
em torno de 60 cm. 

(C) Os dentes incisivos inferiores são os primeiros a surgirem, 
por volta de 6 meses de idade. 

(D) Tremores ou mioclonias são sinais de gravidade quando 
presentes no período neonatal. 

(E) Presença de hidrometrocolpos em recém nascido pode 
ser achado normal ao exame físico. 

23 
Em relação ao Risco de Mortalidade Pediátrica (PRISM), é 
correto afirmar que: 

(A) é projetado para avaliações de populações não sendo 
válido com finalidade de tomada de decisões 
isoladamente para um paciente. 

(B) o PRISM pode ser utilizado quando da tomada de 
decisões que envolvem ética médica. 

(C) o PRISM, por ter seu sistema de coleta individualizado, 
não pode ser utilizado como padrão para apontar 
melhora ou deterioração de uma unidade. 

(D) o sistema de Avaliação de Fisiologia Aguda e Saúde 
Crônica (APACHE) é mais utilizado em unidades de 
terapia de crianças em relação ao PRISM. 

(E) o PRISM avalia somente o desempenho, não sendo 
suficiente para comparar o uso de recursos entre várias 
unidades. 

24 
Assinale a alternativa que apresente os marcos de 
desenvolvimento normal, nos dois primeiros anos de vida. 

(A) Descobre brinquedo após vê-lo sendo escondido aos  
8 meses e rola para decúbito ventral aos 4 meses. 

(B) Junta as mãos na linha média aos 3 meses e fixa o olhar 
momentaneamente no local onde um objeto desapareceu 
aos 4 meses. 

(C) Senta sem apoio aos 6 meses e segura o chocalho aos 2 
meses. 

(D) Fixa o olhar nas próprias mãos aos 2 meses e bate dois 
cubos entre si aos 4 meses. 

(E) Sustenta a cabeça com firmeza quando sentado aos 2 
meses e balbucia monossílabas aos 6 meses. 

25 
De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a 
saúde deve ser entendida como: 

(A) bem estar social e físico.  
(B) dever do cidadão e dever do estado. 
(C) atitude a ser tomada pelo cidadão e por empresários do 

setor. 
(D) um direito do cidadão, direito este garantido por políticas 

sociais e econômicas. 
(E) atitudes particulares ou privadas baseadas em políticas 

sociais públicas. 

26 
Assinale a alternativa que enumere os setores responsáveis 
pelo financiamento do Sistema Único de Saúde: 

(A) iniciativa privada e União. 
(B) União e iniciativa privada. 
(C) somente a União. 
(D) Distrito Federal, União, Estados e Municípios. 
(E) de alguns Estados e de todos os Municípios. 

27 
Segundo o conceito do SUS, assinale a alternativa que 
apresente as ações previstas no sistema de vigilância 
epidemiológica. 

(A) Divulgação de estatísticas municipais sobre agravos de 
doenças mais prevalentes. 

(B) Recomendar e adotar medidas de prevenção de controle 
das doenças ou agravos.  

(C) Controle e prevenção a nível hospitalar de doenças e 
possíveis focos de infecção. 

(D) Informar aos gerentes municipais sobre a correta 
participação individual de cada esfera responsável na 
prevenção de doenças. 

(E) Avaliar o impacto de novas tecnologias adotadas pelo 
sistema com finalidade de sua universalização. 

28 
Têm direito à assistência médica pelo SUS no Brasil: 

(A) todos os brasileiros contribuintes da Seguridade Social. 
(B) somente os indivíduos brasileiros e residentes no país. 
(C) todos os indivíduos, independente de serem brasileiros 

ou não, independente de qualquer condição. 
(D) brasileiros que tenham carteira de trabalho assinada. 
(E) indivíduos brasileiros ou não que apresentem condições 

sociais que justifiquem tal assistência médica. 

29 
Assinale a alternativa que indique as patologias em que pode 
ser encontrado o “rosário costal”. 

(A) Doenças renais crônicas e raquitismo. 
(B) Raquitismo e osteogênese imperfecta. 
(C) Escorbuto e doenças renais crônicas. 
(D) Osteogênese imperfecta e escorbuto. 
(E) Raquitismo e escorbuto. 

30 
O achado de pulso femural ausente ou fraco e pulso radial 
vigoroso sugere o diagnóstico de: 

(A) transposição de grandes vasos da base. 
(B) estenose pulmonar. 
(C) persistência do canal arterial. 
(D) coarctação da aorta. 
(E) comunicação interventricular. 



Tecnologista em Saúde Pública – Dermatologia Pediátrica

Prova Objetiva – C3087   |   7

 
 

 

Dermatologia pediátrica  

31 
Na investigação diagnóstica do paciente com suspeita de 
dermatite atópica grave, assinale a alternativa que apresente 
a sorologia que deve ser solicitada para afastar outras 
doenças que cursam com eczema. 

(A) Rubéola IgG e IgM. 
(B) Anti HTLV-1. 
(C) HBSag. 
(D) Anti CMV. 
(E) HSV1 IgG e IgM. 

32 
Em um paciente com Esclerose Tuberosa, assinale a 
alternativa que apresente lesão de pele relacionada à doença 
mais frequentemente encontrada nos primeiros meses de 
vida. 

(A) Angiofibrmas. 
(B) Tumores de Koenen. 
(C) Placas de Shagreen. 
(D) Neurofibroma plexiforme. 
(E) Máculas acrômicas ovaladas. 

33 
Em relação ao Eritema Tóxico neonatal, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) Estreptococo do grupo B e Staphylococcus aureus são os 
principais agentes etiológicos. 

(B) Máculas hipercrômicas surgem após involução das 
lesões, persistindo por alguns meses. 

(C) Cursa com prurido intenso, causando alteração do sono 
e perda de apetite. 

(D) Pode se associar a eosinofilia de até 20% dos leucócitos. 
(E) A incidência aumenta nos recém nascidos prematuros. 

34 
Em relação às doenças vasculares, assinale a alternativa que 
apresente a associação correta: 

(A) Síndrome de Klippel-Trenaunay e hemangiomatose 
difusa. 

(B) Mancha salmão e aplasia cutis. 
(C) Síndrome de Sturge-Weber e hemangioma da face. 
(D) Cutis marmorata telangiectasica congênita e atraso do 

desenvolvimento. 
(E) Síndrome PHACES e angioma serpiginoso. 

35 
Menino de 1 ano apresenta eczema em couro cabeludo 
refratário ao tratamento há 3 meses. Após biópsia de pele o 
diagnóstico sugerido foi de Histiocitose de células de 
Langerhans. 

Assinale a alternativa que indique o marcador que é capaz de 
confirmar este diagnóstico. 

(A) CD1A. 
(B) CD 45. 
(C) CD 34. 
(D) R4/23. 
(E) Ki-M4. 

36 
Pré-escolar de 6 anos apresenta baixa estatura, distensão e 
dor abdominal. Há dois meses surgiram bolhas pruriginosas 
nos cotovelos e face extensora dos membros superiores. 
Realizada biópsia de pele, os achados histopatológicos e de 
imunofluorecência mais prováveis são: 

(A) bolha sub epidérmica, microabscessos contendo 
neutrófilos e eosinófilos, depósito de IgA em disposição 
granular na membrana basal. 

(B) bolha intra epidérmica, espongiose eosinofílica e depósito 
de igG na superfície dos queratinócitos.  

(C) formação de bolhas intra epidérmicas com 
microabscessos ricos em neutrófilos e depósito de IgA 
intercelular na epiderme. 

(D) bolha sub epidérmica com numerosos eosinófilos e 
depósito de C3 na zona da membrana basal. 

(E) bolha na junção dermo-epidérmica com infltrado 
predominantemente neutrofílico e depósito de IgG ma 
membrana basal. 

37 
Para orientar corretamente o tratamento de um paciente com 
dermatozoonose é necessário conhecer as características do 
agente etiológico e das opções terapêuticas.  

Em relação á escabiose, é correto afirmar que: 

(A) o Sarcoptes scabiei é capaz de sobreviver no meio 
ambiente por cerca de sete dias. 

(B) a Persistência do prurido por uma semana após o 
tratamento é sinal de falha terapêutica 

(C) a Ivermectina não tem ação ovicida, apenas acaricida. 
(D) o benzoato de benzila é contra indicado em menores de 

seis meses. 
(E) os ovos do Sarcoptes eclodem em dez dias, daí a 

necessidade de repetir o tratamento. 

38 
A dermatite perioral é considerada uma variante da rosácea 
na infância. Além das regiões periocular e perioral, assinale a 
alternativa que indique a outra região em que ela pode ser 
observada. 

(A) Cervical. 
(B) Couro cabeludo. 
(C) Dorso das mãos. 
(D) Esternal. 
(E) Vulva. 

39 
Lactente de 7 meses apresenta quadro de eritrodermia 
exfoliativa. Assinale a alternativa que indique a doença que 
deverá entrar no diagnóstico diferencial para este paciente. 

(A) Líquen nitido eruptivo. 
(B) Pustulose subcornea. 
(C) Líquen plano eruptivo. 
(D) Mastocitose cutânea difusa . 
(E) Síndrome de Reiter. 
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40 
A pioestomatite vegetante, quando presente, é um marcador 
altamente específico para: 

(A) doença de Crohn. 
(B) síndrome de Reiter. 
(C) pênfigo vulgar. 
(D) lúpus eritematoso bolhoso. 
(E) penfigóide cicatricial . 

41 
Adolescente do sexo feminino apresentou leucorreia 
purulenta, disúria, dor abdominal e abscesso salpingo- 
ovariano.  

O agente etiológico mais provavelmente envolvido é: 

(A) Treponema pertenue. 
(B) Calymmatobacterium granulomatis. 
(C) Neisséria gonorrhoeae. 
(D) Bartonella claridgeae. 
(E) Coxiella burnetti. 

42 
Com relação à sífilis congênita tardia, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) Essa fase da sífilis congênita é definida a partir de 1 ano 
de idade. 

(B) Espessamento da porção proximal da clavícula pode ser 
identificado ao exame físico. 

(C) Ainda é encontrada grande quantidade de treponemas 
nas lesões cutâneas. 

(D) VDRL e FTA-ABS tornam-se negativos nesta fase da 
doença. 

(E) Surdez unilateral ou bilateral é um achado frequente. 

43 
Assinale a alternativa que indica, em pacientes com AIDS,  a 
droga que se associa à necrólise epidérmica tóxica com mais 
frequência. 

(A) Dipirona. 
(B) Sulfametoxazol-trimetoprin. 
(C) Amoxacilina com clavulanato de potássio. 
(D) DDI. 
(E) Imidazólicos orais. 

44 
Recém nascido de 18 dias, a termo, sem intercorrências até 
o momento, apresenta há 48 horas extensa área de eritema e 
induração na região posterior do tronco e nas nádegas. As 
lesões são dolorosas à palpação. O estado geral do paciente 
está preservado e seus exames laboratoriais são normais.  

No período de resolução das lesões será necessário coletar 
novos exames, visto que poderá ocorrer: 

(A) Trombocitose. 
(B) Hipeglicemia. 
(C) Hipercalcemia. 
(D) Hiponatremia. 
(E) Anemia hemolítica. 

45 
Menino de 12 anos tem história familiar comprovada de 
doença de Fabry. O mesmo diagnóstico seria muito provável 
neste paciente caso fosse encontrado, em seu exame 
dermatológico, a seguinte manifestação cutânea: 

(A) eritema periorificial bem demarcado. 
(B) pigmentação escurecida das axilas. 
(C) hipertricose. 
(D) angioqueratomas. 
(E) xantomas eruptivos. 

46 
Em relação ao molusco contagioso é correto afirmar que: 

(A) as lesões não ultrapassam alguns milímetros. 
(B) Quando ocorrem lesões oculares são comuns danos 

estruturais permanentes. 
(C) Piscinas aquecidas são um importante meio de aquisição 

da infecção. 
(D) Dificilmente se observa regressão espontânea. 
(E) É frequente o acometimento de pacientes com 

comprometimento da imunidade humoral. 

47 
Em relação aos nevos melanocíticos, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. o nevo melanocítico congênito gigante  tem potencial 
para evoluir pra melanoma e outras neoplasias, como 
tumores neuroectodérmicos. 

II. o nevo melanocítico congênito gigante, quando 
localizado na região occiptal e cervical posterior, tem 
como maior problema a impossibilidade de remoção e o 
impacto emocional. 

III. o nevo de Ota é considerado um nevo melanocítico. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

48 
A respeito do recém nascido filho de paciente com 
Hanseníse Virchowiana é correto afirmar que: 

(A) apresenta menor peso ao nascer, por acometimento da 
função placentária. 

(B) não se observa bacilos no leite materno. 
(C) a amamentação é contra-indicada pelo risco do contágio. 
(D) há risco de mal formação congênita. 
(E) não foram evidenciados anticorpos Iga e IgM anti-M. 

Leprae no sangue do cordão. 

49 
Assinale a alternativa que indique a doença que pode ser 
precedida em meses por um quadro de dermatite extensa e 
recorrente, podendo ser confundida com dermatite atópica. 

(A) Lúpus discóide. 
(B) Esclerodermia. 
(C) Dermatomiosite juvenil. 
(D) Febre familial do Mediterrâneo. 
(E) Doença de Kawasaki. 
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50 
Assinale a alternativa que indique o quadro clínico considerado 
imperativo para avaliar imunodeficiência primária. 

(A) Paciente de 13 anos com pitiríase versicolor extensa 
recorrente. 

(B) Paciente de 4 anos com prurigo estrófulo e impetigo de 
repetição. 

(C) Paciente de 10 anos com dermatite atópica grave e 
impetigo por S.aureus. 

(D) Paciente de 9 anos com múltiplas verrugas vulgares 
periungueais. 

(E) Paciente de 11 anos com diversos episódios de foliculite 
e abscessos nas nádegas. 

51 
Em relação à psoríase pustulosa na infância, é correto afirmar 
que: 

(A) as crostas úmidas ao redor dos lábios e nas regiões 
flexurais são achados frequentes. 

(B) se relaciona ao HLA B13, B17 e Cw6. 
(C) não ocorre em lactentes. 
(D) está associada frequentemente ao uso de drogas anti 

convulsivantes. 
(E) podem estar presentes em manifestações como icterícia 

colestática e lesões ósseas líticas. 

52 
Menina de 7 anos apresenta área retangular de alopecia, 
com perda parcial dos cabelos na região frontoparietal, pêlos 
fraturados em diversos comprimentos e escoriações. 

Em um paciente com este quadro clínico pode ser observado 
também: 

(A) pêlos em ponto de exclamação. 
(B) acometimento de cílios e sobrancelhas. 
(C) fungos ao exame microscópico do pêlo. 
(D) infiltrado inflamatório bulbar. 
(E) placas cicatriciais no couro cabeludo. 

53 
Assinale a alternativa que indique a doença em que as lesões 
hipopigmentadas são observadas. 

(A) Líquen Escleroso e Síndrome Carney. 
(B) Pitiriase Versicolor e Nevo de Becker. 
(C) Kwashiorkor e Micose Fungóide. 
(D) Vitiligo e Neurofibromatose. 
(E) Sarcoidose e Líquen Aureus. 

54 
Lactente de 8 meses recebeu diagnóstico de incontinência 
pigmentar. 

Assinale a alternativa que corresponda ao seu exame 
dermatológicco. 

(A) Mácula azul acinzentada de 12cm de diâmetro na região 
dorsal e nas nádegas. 

(B) Diversas máculas acastanhadas, ovaladas, medindo até 
5cm. por todo o corpo. 

(C) Máculas acrômicas em forma de losango no tronco, 
região frontal e membros inferiores. 

(D) Manchas lineares hipercrômicas seguindo as linhas de 
Blaschko. 

(E) Manchas hipocrômicas de disposição linear afetando 
apenas um dimídio. 

55 
Lactente de 8 meses foi tratado com cefalexina durante 10 
dias por impetigo. Houve melhora parcial do quadro, mas 48 
horas após o término do tratamento surgiram novas lesões. 
Swab nasal revelou presença de Staphyilococcus aureus 
resistente à meticilina. O paciente não tem história de 
internação prévia, cirurgia recente ou doença crônica e nem 
contato com paciente nestas condições. 

Assinale a alternativa que indique o melhor tratamento para 
este caso. 

(A) Cefalotina V.O. por 10 dias. 
(B) Oxacilina I.V. por 7 dias. 
(C) Tetraciclina V.O. por 7 dias. 
(D) Gentamicina I.M. por 7 dias. 
(E) Clindamicina V. O. por 10 dias. 

56 
Em relação às manifestações dermatológicas da AIDS na 
população pediátrica, analise as afirmativas a seguir: 

I. são dermatoses que em geral só acometem crianças 
com defeitos na imunidade celular. 

II. as doenças dermatológicas na criança com AIDS têm curso 
semelhante ao dos pacientes imunocompetentes. 

III. existem diferenças na prevalência das doenças 
dermatológicas nas crianças com AIDS, de acordo com as 
diferentes populações e áreas geográficas estudadas. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

57 
Lactente de 5 meses, sexo masculino, apresenta comedões 
abertos e pápulas e pústulas inflamatórias na face. As lesões 
surgiram há poucas semanas. Seus pais querem saber as 
causas, o tratamento e a evolução da doença. Entre outras 
informações, é necessário ressaltar que: 

(A) o uso de antibiótico oral está contra- indicado. 
(B) a doença provavelmente está relacionada a alergia 

alimentar. 
(C) não há relação com doenças endócrinas. 
(D) a doença pode ser crônica e necessitar de tratamento 

prolongado. 
(E) o quadro se resolverá sem deixar cicatrizes. 

58 
Menina de 3 anos apresenta edema e eritema dolorosos no 
dorso da mão direita, com drenagem de secreção serosa 
acinzentada. Ela esteve brincando com gatos há  
48 horas, mas não há lesão compatível com mordedura. 

O provável agente etiológico é: 

(A) Pasteurella multocida. 
(B) Sporotrichium schenckii. 
(C) Bartonella henselae. 
(D) Haemophillus influenzae. 
(E) Microsporum spp. 
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59 
Lactente do sexo masculino, com 8 meses de idade, tem 
eczema recorrente na face, couro cabeludo e flexuras desde 
os 3 meses e vem sendo tratado pelo pediatra como 
portador de dermatite atópica, mas sem resultados 
satisfatórios. Ele esteve internado em UTI há 15 dias por 
pneumonia e já apresentou dois episódios de otite média 
aguda. Ao exame, o médico nota eczema extenso com 
liquenificação importante, crostas hemáticas, petéquias e 
equimoses. 

A melhor hipótese diagnóstica para este caso é: 

(A) Síndrome de Leiner. 
(B) Síndrome de Wiskott-Aldrich. 
(C) Dermatite Atópica Grave. 
(D) Leucemia Linfocítica Aguda. 
(E) Doença de Duncan. 

60 
Assinale a alternativa que descreve corretamente as lesões 
orais da síndrome mão-pé-boca. 

(A) Vesículas que se rompem e formam lesões aftosas 
distribuídas pelas amígdalas, úvula, palato mole e parede 
posterior da faringe. 

(B) Pequenas vesículas agrupadas “em cacho” na parte 
externa do lábio. 

(C) Placas esbranquiçadas sobre base eritematosa na 
mucosa jugal. 

(D) Ulcerações dolorosas e hiperemia gengival com 
sangramento aos mínimos traumas. 

(E) pequenas vesículas sobre base eritematosa, 
esparsamente distribuídas por toda a cavidade oral. 

 








