
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
1. Em relação às infecções comuns da pele, pode-se 
afirmar que: 
 
(A) a piomiosite em geral se deve ao S. aureus 
(B) a erisipela é caracterizada por margens de induração não 
definidas 
(C) o tratamento primário da celulite deve ser feito com 
Ciprofloxacina 
(D) as bactérias anaeróbicas não são agentes causadores da 
fascite necrotizante 
 
2. Em relação à Hanseníase, é INCORRETO afirmar: 
 
(A) o eritema Nodosum leprosum, um estado reacional da 
hanseníase, ocorre em torno de 30% dos casos de LLL e LL, 
após tratamento específico 
(B) a via inicial de transmissão em humanos dá-se por meio 
de uma laceração cutânea ou através do trato respiratório ou 
gastrintestinal 
(C) a pandemia da AIDS aumentou a incidência de 
hanseníase no mundo todo 
(D) os pacientes com lesões na mucosa nasal eliminam 
grandes números de bacilos de Hansen  
 
3. Com relação à definição das lesões elementares da pele 
e seus exemplos, é correto afirmar: 
 
(A) atrofia é espessamento da pele de coloração clara, tendo 
como exemplos o quelóide e a psoríase 
(B) liquenificação é perda de substância de superfície plana e 
regular,tendo como exemplos as dermatites agudas e 
hanseníase 
(C) mácula é alteração da cor sem alteração da textura da 
pele, tendo como exemplos o vitiligo e o melasma 
(D) nódulo é cavidade de conteúdo líquido menor de um 
centímetro, tendo como exemplos a urticária e o impetigo 
 
 4. J.V.C., 30 anos, apresenta placa eritêmato-bolhosa em 
face, de início agudo. Apresenta febre e calafrios e relata 
que aconteceu outras vezes. O provável diagnóstico é: 
 
(A) escarlatina 
(B) dermatite de contato 
(C) erisipela 
(D) ectima 
 
5. Um paciente de 8 meses apresenta, há 3 dias, bolhas 
flácidas de 2cm de diâmetro com conteúdo purulento, 
localizadas na face. O rompimento de algumas lesões 
revela base eritematosa úmida e brilhante. Em relação a 
esse caso, assinale a alternativa que apresenta o 
diagnóstico mais provável e o agente causal mais 
freqüente: 
 
(A) impetigo crostoso; Staphylococcus epidermidis 
(B) impetigo bolhoso; Streptococcus B hemolytico 
(C) impetigo crostoso; Streptococcus b hemolyico 
(D) impetigo bolhoso; Staphylococcus aureus 
 
6. Um senhor de 42 anos apresenta uma lesão no braço 
esquerdo há 2 dias. Refere prurido e dor em queimação. 
Ao exame, apresenta um eritema com halo esbranquiçado, 
com ponto de necrose de aproximadamente 1 cm de 
diâmetro. Nega outros sintomas e não identifica a causa 
da lesão.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais 
indicada para esse caso:  
 

(A) tratamento com curativo local, analgésicos e corticóide 
oral; notificação e acompanhamento da lesão  
(B) tratamento com curativo e tratamento sintomático 
(C) encaminhamento para o Centro de Especialidades 
(D) tratamento com curativo local e antibioticoterapia  
 
7. Nos casos não complicados de infecções fúngicas 
superficiais da pele e pêlos, em indivíduos 
imunocompetentes, o uso de terapêutica sistêmica tem 
indicação obrigatória nas seguintes situações: 
 
(A) candidíase interdigital ou tinha da mão 
(B) tinha crural ou tinha interdigital 
(C) tinha do couro cabeludo ou tinha das unhas 
(D) pitiríase versicolor ou tinha da face 
 
8. Considerando as características da papulose 
bowenóide, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) acomete jovens 
(B) raramente evolui para invasão 
(C) pode regredir espontaneamente 
(D) está associada a neoplasia intracervical (NIC) em 85% dos 
casos 
 
9. A dermatose que se caracteriza pelo sinal de “orvalho 
sangrento” é: 
 
(A) uretrite hemorrágica 
(B) púrpura 
(C) psoríase vulgar 
(D) nevo de aranha 
 
Enunciado para as próximas 03 questões: 
 
“Mulher, 35 anos de idade. Provinda de semi-árido baiano, 
relata aparecimento de placas eritêmato-violáceas com relevo, 
não pruriginosas, dolorosas, nodulares; de início súbito, após 
início de uso de contraceptivo oral. A lesão tem distribuição 
simétrica e acometem face, tronco, membros e extremidades, 
sobre tudo nas superfícies extensoras. Houve febre e astenia, 
surgindo em seguida dificuldade de preensão na mão direita, 
com redução de força e dor no local. Há espessamento das 
bainhas neurais, poliadenopatia com gânglios pequenos e 
móveis e discreta esplenomegalia. O leucograma revelou 
leucocitose com monocitose discreta”. 
 
10. No diagnóstico dessa doença, tem maior importância: 
 
(A) a pesquisa de bacilos álcool-ácido-resistentes 
(B) a pesquisa de formas amastigotas do protozoário na 
medula 
(C) a pesquisa no soro de FAN e células LE 
(D) a dosagem de IgE sérica 
 
11. Na terapia dessa condição, são drogas que podem ser 
empregadas, EXCETO: 
 
(A) corticosteróide 
(B) rifampicina 
(C) ofloxacin 
(D) anfotericina B 
 
12. O cuidado recomendado, no Brasil, para os 
contactantes domiciliares é: 
 
(A) manter-se isolados da paciente durante o período do 
tratamento 
(B) tomar BCG em 2 doses 
(C) submeter-se a investigação sorológica, para os 
contactantes sexuais 
(D) manter-se isolados da paciente nas 2 primeiras semanas 
de tratamento 
 



13. Justificam a pesquisa de neoplasia extra-cutânea: 
 
(A) associação de acrocórdons e lipomas múltiplos 
(B) aparecimento súbito de múltiplas lesões de molusco 
contagioso 
(C) crescimento de nervos displásicos 
(D) aparecimento súbito de múltiplas ceratoses seborréicas   
 
14. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, 
podemos afirmar: 
 
(A) a presença de corpúsculos de inclusão nas monocamadas 
de células de McCoy, na cultura da lesão, faz diagnóstico de 
linfogranuloma venéreo 
(B) as úlceras da sífilis e cancro mole são geralmente 
indolores 
(C) a pesquisa de H. Ducreyi no esfregaço do material obtido 
do aspirado do bubão faz diagnóstico de linfogranuloma 
venéreo 
(D) o meio específico de Thayer Martin é utilizado para 
diagnóstico de cancro mole 
 
15. Qual o tratamento a ser aplicado na dermatite aguda 
por contato, durante a fase secretante? 
 
(A) compressas úmidas 
(B) alcatrões 
(C) pomadas de corticóide 
(D) pastas duras 
 
16. Pequena tumoração causada por vírus mais frequente 
em crianças, de natureza contagiosa, transmissão por 
contato direto, caracterizada por pápulas brilhantes, 2 a 8 
mm, em forma de cúpula (semi-esfera), com umbilicação 
central , contendo material branco semelhante ao coalho 
ou ao sebo. Em geral, assintomático. Pode tornar-se 
pruriginosa e sofrer infecção secundária. Estamos falando 
de:  
 
(A) dermatite atópica 
(B) melanose pustulosa 
(C) impetigo 
(D) molusco contagioso 
 
17. São doenças cujo agente etiológico principal são 
estreptococos e estafilococos, respectivamente: 
 
(A) erisipela e escarlatina 
(B) escarlatina e impetigo 
(C) erisipela e foliculite 
(D) faringite bacteriana e impetigo 
 
18. Qual a resposta correta em relação às micoses 
superficiais que acometem a pele: 
 
(A) as ceratofitoses e as dermatofitoses são lesões 
exclusivamente cutâneas, não acometendo os fâneros 
(B) as micoses superficiais são comuns em regiões de clima 
frio e seco 
(C) em paciente imunodeprimidos, as lesões podem ser muito 
graves, inclusive levando à disseminação hematogênica do 
fungo 
(D) a esporotricose é uma micose superficial que acomete a 
pele e o tecido celular subcutâneo 
 
19.  Com relação às dermatoviroses, é incorreto afirmar: 
 
(A) o agente causal da varicela é um herpes vírus do tipo I 
(B) a varicela e o herpes zoster são causados pelo mesmo 
vírus 
(C) o molusco contagioso é causado por um poxvírus 
(D) na verruga vulgar as lesões são pápulas ceratósicas e o 
agente causal é o papiloma vírus humano 

20. Quanto à foliculite da banheira quente (hot tub), é 
incorreto afirmar: 
 
(A) é causada por Pseudomonas aeruginosa 
(B) embora autolimitada, pode evoluir para bacteremia e 
choque 
(C) ocorre por águas insuficientemente cloradas 
(D) ocorre por reação alérgica fugaz 
 
21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da 
Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
 
Assinale a alternativa que indica o significado dessa 
afirmação: 
 
(A) a saúde deve atender de igual forma o universo de 
doenças que acometem o homem 
(B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida 
como um objetivo do Estado, a ser alcançado através de 
iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor  
desaúde 
(C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, 
exceto os que tiverem plano de saúde 
(D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar 
a organização das políticas publicas e os serviços de saúde e 
suas ações. 
 
22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção 
primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS: 
 
(A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-
médicos juntos às comunidades 
(B) é a preocupação com o atendimento da demanda 
espontânea da comunidade 
(C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo 
assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as 
necessidades da população 
(D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres 
que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de 
saúde 
 
23. Os Conselhos de Saúde municipais, estaduais e 
nacional são órgãos de controle social sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS). As suas atribuições são: 
 
(A) a elaboração de diretrizes das políticas de 
(B) fiscalizar os gastos com saúde do poder executivo 
(C) aprovar todos os atos administrativos do poder executivo 
(D) indicar e nomear gestores dos serviços de saúde 
pertencentes ao SUS 
 
24.  O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela 
Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos 
para as 3 esferas de governo (federal, estadual e 
municipal). Os princípios fundamentais do SUS são: 
 
(A) descentralização, universalidade, participação e 
hierarquização  
(B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização 
(C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização 
e participação popular 
(D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade 
 
25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. 
CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais 
mudanças em seu contexto: 
 
(A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo 
necessárias explicações minuciosas a este 



(B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina 
paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por 
exemplo, a telemedicina 
(C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este 
for menor de idade 
(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, 
deixando de ser um documento normativo 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  

26.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 

(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 

27. Assinale a alternativa correta: 

(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 
nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz 
do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 
monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 
cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 

28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 

 

 

(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 

 
29. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
A alternativa correta é: 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração.  
 
30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais. 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
32. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
34. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu – PA 
 
35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 



36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
38. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de Política Monetária 
(B) Comissão de Posição Monetária 
(C) Conselho de Posição Monetária 
(D) Conselho de Política Monetária 
 
 39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


