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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 



 
Prefeitura Municipal de Caruaru – Secretaria de Saúde 
Concurso Público 2012 

Cargo: Médico Dermatologista / Nível Superior 

 
 

Página 6/8  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

16. O diagnóstico da Dermatite Atópica é firmado em 
critérios clínicos maiores e menores. Entre os critérios 
clínicos menores, o sinal de Hertog: 

A) consiste na presença de uma bainha gelatinosa 
na raiz do pelo, encontrada no líquen plano pilar, 
indicando atividade da doença. 

B) é uma hiperplasia fibrosa observada no lábio 
inferior. 

C) é uma rarefação dos pelos no terço externo dos 
supercílios, devido à coçadura frequente. 

D) consiste na resposta parodoxal a histamina. 
E) é a tendência que tem o atópico ao ato de coçar. 

17. Assinale entre as patologias abaixo as que fazem 
diagnósticos diferenciais com a Pitiríase rósea. 

A) Farmacodermia, sífilis terciária e psoríase 
eritrodérmica. 

B) Psoríase gutata, sífilis secundária e dermatofitose. 
C) Sífilis primária, rubéola e tinea corporis. 
D) Psoríase vulgar, urticária e tinea corporis. 
E) Psoríase vulgar, dermatite de contato primária e 

eritema crônico migrans. 

18. Em um paciente com suspeita de dermatite atópica 
grave, para afastar outras doenças que cursam com 
eczema, deve ser solicitada a sorologia de:  

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

19. O diagnóstico da psoríase é: 

A) eminentemente clínico em face do tipo e 
distribuição das lesões. 

B) confirmado apenas pelas sorologias negativas 
para sífilis. 

C) confirmado apenas pelas provas de função 
reumática negativas. 

D) patognomônico quando presente o fenômeno de 
Koebner. 

E) definido pela imunoistoquímica. 

20. Assinale as alterações específicas de lesões 
melanocíticas que diferenciam de lesões não 
melanocíticas, pela Dermatoscopia. 

A) Estrias radiadas, rede pigmentar e vasos 
arborizados. 

B) Estrias ramificadas, rede pigmentar e glóbulos 
pigmentados. 

C) Rede pigmentar, estrias ramificadas e 
pseudocistos córneos. 

D) Pseudocistos córneos, pseudodilatações 
foliculares e lóbulos acinzentados. 

E) Glóbulos pigmentados, vasos arborizados e 
lóbulos acinzentados.  

21. A peniscopia e a vulvoscopia são exames clínicos 
importantes no diagnóstico e seguimento de lesões 
genitais provocadas pelo HPV. Esses exames são 
realizados com a aplicação de qual substância para a 
visualização das lesões? 

A) Podofilina a 25%. 
B) Ácido tricloroacético a 20%. 
C) Ácido acético a 3-5%. 
D) Álcool iodado. 
E) Clorexidina a 1%. 

22. Um paciente adulto portador de uma dermatite 
seborreica extensa e resistente ao tratamento está 
relacionada frequentemente com: 

A) deficiência da imunidade humoral. 
B) deficiência de zinco. 
C) uso de altas doses de corticoides. 
D) alterações dos andrógenos. 
E) pacientes HIV positivos, sendo muitas vezes um 

marcador desta infecção. 

23. Paciente masculino de 35 anos, foi diagnosticado 
psoríase pustulosa generalizada tipo Von Zumbusch. 
Usava várias medicações. Qual a provável medicação 
que está relacionada com esse quadro clínico? 

A) Enalapril. 
B) Itraconazol. 
C) Corticoide sistêmico.  
D) Uso excessivo de álcool. 
E) Amoxicilina. 

24. São critérios maiores para o diagnóstico da Dermatite 
atópica: 

A) prurido, morfotopografia típica, tendência à 
cronicidade e ou recidivas frequentes. 

B) prurido, história familiar de atopia, xerose. 
C) pitiríase alba, dupla prega ciliar, ceratose pilar. 
D) morfotopografia típica, xerose, pitiríase alba. 
E) tendência à cronicidade e ou recidivas 

frequentes, ceratose pilar, liquenificação. 

25. Em um paciente portador da Síndrome de Bourneville 
qual a lesão de pele relacionada à doença, que é mais 
frequentemente encontrada nos primeiros meses de 
vida? 

A) Placas de Shagreen. 
B) Tumores de Koenen. 
C) Máculas acrômicas ovaladas.  
D) Neurofibroma plexiforme. 
E) Angiofibromas. 
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26. Paciente masculino com 60 anos, procedente de zona 
rural, portador de lesões verrucosas nos membros 
inferiores há 2 anos. No exame direto com KOH a 10% 
foi observada a presença de corpos fumagoides. Qual 
o provável diagnóstico?  

A) Esporotricose. 
B) Cromomicose.  
C) Lobomicose. 
D) Paracoccidioidomicose. 
E) Micetoma. 

27. Qual o exame que melhor se presta para o diagnóstico 
definitivo para Paracoccidioidomicose? 

A) Exame direto de material biológico com 
visualização de leveduras com gemulação 
múltipla. 

B) Pesquisa de anticorpos no soro por ELISA. 
C) Exame direto de escarro com visualização de 

hifas septadas e presença de microconídeos. 
D) Pesquisa de anticorpos no soro por ELISA e 

confirmação por Western-Blot. 
E) Teste intradérmico com paracoccidioidina. 

28. Paciente feminina de 24 anos apresenta um quadro de 
alopecia post-partum. Qual seria o resultado esperado 
do Tricograma? 

A) 85% anágenos, 10% telógenos e 5% anágenos 
distróficos. 

B) 80% anágenos, 19% telógenos e 1% anágenos 
distróficos. 

C) 70% anágenos, 29% telógenos e 1% anágenos 
distróficos.   

D) 85% anágenos, 14% telógenos e 1% anágenos 
distróficos. 

E) 82% anágenos, 15% telógenos e 3% anágenos 
distróficos. 

29. Paciente masculino de 12 anos portador da doença de 
Fabry, com história familiar comprovada, é portador de 
qual lesão cutânea compatível o diagnóstico?   

A) Xantomas eruptivos.  
B) Hipertricose. 
C) Pigmentação escurecida das axilas. 
D) Eritema periorificial bem demarcado. 
E) Angioqueratomas.  

30. A pigmentação solar da pele pode ser imediata ou 
tardia. Os espectros de onda responsáveis por cada 
tipo são, respectivamente: 

A) Imediata: UVA e luz visível até 450nm e tardia: 
UVB, UVA e luz visível até 500nm.  

B) Imediata: UVA e tardia: UVB (exclusivamente). 
C) Imediata: UVB e tardia: UVA (exclusivamente). 
D) Imediata: UVA e luz visível (todo espectro) e 

tardia: UVB e luz visível (todo espectro). 
E) Imediata: UVB, UVA e luz visível até 500nm e 

tardia: UVA e luz visível até 450nm.  

31. Com relação ao teste de Mitsuda, assinale a 
alternativa correta. 

A) Tem valor diagnóstico e é positivo apenas nas 
formas virchowiana e dimorfa. 

B) Tem valor prognóstico e pode ser positivo em 
pacientes sadios de área endêmica, bem como 
nas formas tuberculoide, dimorfa e 
indeterminada.  

C) Tem valor altamente diagnóstico nas formas 
paucibacilares. 

D) Tem valor prognóstico, podendo ser positivo nas 
formas multibacilares Virchowiana e dimorfa e na 
forma indeterminada. 

E) Tem valor diagnóstico apenas nas formas 
dimorfas. 

32. Paciente masculino com 20 anos de idade realizou 
tratamento adequado para escabiose, contudo 
permanece com prurido pós-tratamento. Qual seria a 
melhor conduta nesse caso?  

A) Utilizar sabonetes escabicidas. 
B) Utilizar ivermectina sistêmica. 
C) Retratar por um período superior ao 

anteriormente realizado. 
D) Evitar o contato com animais possivelmente 

contaminados. 
E) Utilizar corticóides tópicos e/ou sistêmicos e anti-

histamínicos até o desaparecimento do prurido.  

33. Homem de 25 anos de idade apresenta lesão de 
aspecto tumoral atingindo o dorso e a borda do pé 
direito, com fístulas que drenam pus contendo grãos 
de cor preta. Foi submetido a uma biópsia e exame 
micológico, com crescimento em cultura de Madurella 
grisea. Qual o provável diagnóstico? 

A) Micetoma actinomicótico. 
B) Micetoma eumicótico.  
C) Osteomielite.  
D) Botriomicose.  
E) Mucormicose. 

34. Foi observado em um berçário uma criança com uma 
doença bolhosa transmitida por contágio. O 
diagnóstico mais provável é o/a: 

A) Doença de Hailey-Hailey. 
B) Penfigóide bolhoso. 
C) Pênfigo vulgar. 
D) Doença de Ritter von Ritterschein.  
E) Dermatose por IgA linear. 
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35. Uma criança feminina de 4 anos é portadora da 
Doença da mão-pé-boca. Assinale a alternativa que 
descreve as lesões orais. 

A) Pequenas lesões vesiculosas sobre base 
eritematosa, esparsamente distribuída por toda a 
cavidade oral.  

B) Pequenas vesículas agrupadas “em cacho” na 
parte externa dos lábios. 

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

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

E) Placas esbranquiçadas sobre base eritematosa 
na mucosa jugal. 

36. As células de Langerhans são originárias da medula 
óssea. Quais são os fatores que aumentam o número 
ou estimulam a sua função?   

A) Uso de tacrolimus e corticoide tópicos. 
B) Exposição a haptenos indutores de dermatite de 

contato. 
C) Vírus do sarampo e Borrelia burgdorferi. 
D) Infecção por Malassezia furfur. 
E) Exposição a ultravioleta B e aos raios-X. 

37. Paciente feminina 25 anos apresenta dor abdominal, 
náusea, linfadenopatia e eritema na orofaringe. Foi 
diagnosticada uma faringite bacteriana e o médico 
prescreveu um esquema de ampicilina. Após seis dias 
da medicação, a paciente apresentou um quadro 
clínico de exantema com bastante prurido. 
Provavelmente, esses sintomas são compatíveis com: 

A) Escarlatina. 
B) Síndrome de Lyell. 
C) Síndrome de Sweet. 
D) Mononucleose infecciosa. 
E) Lúpus eritematoso agudo.  

38. Um teste de Mitsuda positivo revela ao exame 
histopatológico: 

A) granuloma tuberculoide. 
B) histiócitos vacuolizados. 
C) infiltrado linfo-histiocitário e bacilos. 
D) infiltrado predominantemente de 

polimorfonucleares. 
E) células de Virchow com degeneração lipoídica. 

39. A doença de Irgang-Kaposi com maior frequência se 
localiza em: 

A) dorso. 
B) pernas. 
C) couro cabeludo.  
D) partes proximais dos braços.  
E) lábios. 

40. A Candidíase mucocutânea crônica é 
caracteristicamente associada com: 

A) mielodisplasia.  
B) hipoplasia congênita do timo. 
C) imunodeficiência específica à Cândida.  
D) obesidade. 
E) hipoparatireoidismo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




