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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 082/2013 - GPQS/DGTES/AMS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  

DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA 
NA FUNÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA EM DERMATOLOGIA 

PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013 

 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 

1) Não é considerado efeito colateral da clofazimina: 
 
a) Anemia hemolítica. 
b) Ressecamento cutâneo. 
c) Alterações na coloração da pele. 
d) Constipação intestinal. 
e) Há mais de uma alternativa correta. 

 
2) A espongiose é uma das causas mais comuns de formação de vesículas intraepidermais. É 

comumente observada na histopatologia de qual das doenças abaixo relacionadas? 
 

a) Dermatite seborreica. 
b) Esclerose tuberosa. 
c) Síndrome de Peutz-Jeghers . 
d) Eritema multiforme. 
e) Líquen escleroso. 

 
3) Para tratamento de algumas ectoparasitoses, a ivermectina é uma droga eficaz, podendo ser 

usada: 
 
a) Em apenas uma dose, para que haja destruição das formas adultas e imaturas. 
b) Em apenas uma dose para que haja destruição das formas imaturas somente. 
c) Em mais que uma dose, podendo ser necessária repetição após 2 semanas para garantir a 

eliminação dos ovos dos parasitas.  
d) Em mais que uma dose para que haja a destruição das formas adultas dos parasitas, visto que essa 

droga não acomete os ovos dos parasitas. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores completa corretamente a sentença. 

 
4) Dos vários exames complementares úteis no diagnóstico dos pênfigos, assinale o que é capaz de 

diferenciar o vulgar do foliáceo. 
 

a) Imunofluorescência indireta. 
b) Histopatológico. 
c) Citologia. 
d) Imunoeletroforese. 
e) Citometria de fluxo. 
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5) Cetoconazol e rifampicina têm como conhecido efeito colateral: 
 

a) A acne vulgar. 
b) A urina avermelhada. 
c) Lesões tipo líquen plano. 
d) Ginecomastia. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores completa corretamente a sentença. 

 
6) Quanto à isotretinoína, assinale a alternativa que contenha respectivamente sua mais comum 

indicação e o efeito colateral mais frequente: 
 

a) Acne inflamatória e dislipidemia. 
b) Acne cística e queilite esfoliativa. 
c) Acne pustulosa e tendinite 
d) Acne pustulosa e queilite esfoliativa. 
e) Acne em geral e tendinite. 

 
7) É (São) achado (s) cutâneo (s) não específico (s) que sugere (em) o diagnóstico de lupus 

eritematoso sistêmico: 
  
a) Fenômeno de Raynaud e telangectasias do leito ungueal. 
b) Urticária vasculite. 
c) Mucinose papular e nodular. 
d) Ulcerações. 
e) Todas as alternativas anteriores completam corretamente a sentença. 

 
8) Paciente no quarto mês de gestação, apresentando três manchas hipocrômicas, com diminuição 

da sensibilidade térmica e tátil, nenhum ramo neural palpável. Baciloscopia com IB:1, sem 
bacilos íntegros. Diante disso, qual  a conduta a ser tomada? 

 
a) Iniciar PQT multibacilar. 
b) Esperar o término da gravidez para iniciar o tratamento. 
c) Aguardar até o início do terceiro trimestre de gestação para iniciar o tratamento. 
d) Iniciar PQT paucibacilar. 
e) Fazer esquema ROM e iniciar PQT apenas se a baciloscopia apresentar bacilos viáveis após 

3meses. 
 
9) A separação da lâmina ungueal distal do leito ungueal como manifestação de fototoxicidade já 

foi descrita com o uso das seguintes drogas: 
        

a) Pirazinamida e quinino. 
b) Psoralenos e tetraciclinas. 
c) Cloroquina e naproxen. 
d) Hidroclorotiazida e cloroquina. 
e) Tetraciclinas e quinolonas. 

 
10) Em relação às manifestações cutâneas da dengue, podemos afirmar que: 
 

a) Estão presentes em até 50% dos pacientes. 
b) O aspecto pode ser morbiliforme. 
c) Podem ter padrão escarlatiniforme, poupando algumas áreas. 
d) Podem ocorrer fenômenos hemorrágicos menores como petéquias, epistaxe e sangramento 

gengival. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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11) A úlcera crônica da perna é considerada infectada quando há: 
 

a) Eritema nos tecidos ao redor da úlcera. 
b) Número aumentado de bactérias na superfície da úlcera. 
c) Sinais clássicos de erisipela, celulite ou linfangite nos tecidos ao redor da úlcera.       
d) Exsudato purulento no fundo da úlcera. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
12) As seguintes drogas não costumam agravar o quadro de psoríase: 

 
a) Lítio e anti-inflamatórios não hormonais. 
b) Betabloqueadores e antimaláricos. 
c) Corticóides sistêmicos (após suspensão). 
d) Anti-inflamatórios não hormonais. 
e) Quinolonas. 

 
13) Mais de 100 (cem) medicamentos já foram associados à Síndrome de Stevens-Johnson e à NET, 

porém as mais frequentemente implicadas pertencem aos seguintes grupos:  
 

a) Sulfonamidas, anticonvulsivantes e anti-inflamatórios não hormonais. 
b) Anti-hipertensivos e tuberculostáticos. 
c) Antimaláricos e  estatinas. 
d) Anti-hipertensivos e inibidores da MAO. 
e) Hipoglicemiantes e retinóides. 

 
14) Assinale a alternativa que contenha a lesão tumoral que tem tendência à regressão espontânea. 
 

a) Carcinoma basocelular superficial. 
b) fibroepitelioma de Pinkus. 
c) Ceratoacantoma. 
d) Pápula fibrosa do nariz. 
e) Cilindroma. 

 
15) Uma paciente de 20 anos procurou a Unidade Básica de Saúde apresentando linfadenopatia, 

febre, náuseas e eritema de orofaringe. Pensando tratar-se de faringite bacteriana, o médico 
iniciou um esquema de ampicilina. Após sete dias da medicação, a paciente, que até então não 
tinha apresentado nenhum sintoma dermatológico, iniciou um quadro cutâneo de exantema 
com muito prurido. 
 
Diante disso, o quadro provavelmente é compatível com: 

 
a) Síndrome de Sweet. 
b) Síndrome de Reiter. 
c) Lúpus eritematoso agudo. 
d) Escarlatina. 
e) Mononucleose infecciosa. 

 
16) Com relação à co-infecção AIDS e hanseníase, pode-se afirmar que: 
  

a) O advento da AIDS trouxe impacto negativo na proporção de indivíduos com resistência natural à 
hanseníase, nas áreas de elevada prevalência de HIV.  
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b) A AIDS trouxe uma mudança no padrão de apresentação clínica da doença, produzindo grandes 
proporções de casos multibacilares, consequência do comprometimento da imunidade celular nos 
indivíduos co-infectados. 

c) Houve um aumento no grau de incapacidade dos pacientes com co-infecção, visto que nesses a 
resistência ao bacilo está comprometida. 

d) Não houve impacto epidemiológico detectável nas regiões em que a co-infecção é frequente. 
e) Os indivíduos acometidos pela hanseníase em formas avançadas, em razão das mutilações e 

lesões, parecem apresentar maior risco à infecção pelo HIV.  
 
17) O diagnóstico diferencial do líquen simples crônico inclui: 
 

a) Psoríase. 
b) Dermatite de estase. 
c) Eczema atópico liquenificado. 
d) Dermatite de contato. 
e) Todas as alternativas anteriores completam corretamente a sentença. 

 
18) Leia as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA. 
 

a) O tratamento do pênfigo paraneoplásico inclui o tratamento da malignidade associada,  
corticóides, imunossupressores ou mesmo plasmaferese. 

b) O tratamento de escolha para o impetigo herpetiforme é a corticoterapia, frequentemente 
associada a antibióticos sistêmicos, e cálcio, se houver hipoparatireoidismo. 

c) Na acne causada por medicamentos, as lesões atingem geralmente face, tronco e raízes de 
membros. Ocorre prurido discreto ou moderado e não há comedões ou, se ocorrem, são em 
pequeno número. 

d) Embora as axilas sejam as regiões mais atingidas, a hidradenite pode acometer também a 
genitália, região inguino-crural e perianal e a aréola mamária, associada ou não à acne. 

e) A forma mais comum de candidose ungueal é a paroníquia, podendo haver um comprometimento 
total da unha em diabéticos e imunodepimidos, com participação bacteriana, reação inflamatória 
intensa e lesão da matriz. 

 
19) Os corpúsculos de Civatte, resultantes da apoptose, podem ser vistos: 
    

a) No líquen plano e nas reações liquenóides. 
b) Na psoríase. 
c) Na celulite eosinofílica. 
d) Na psoríase pustulosa. 
e) Na dermatite herpetiforme. 

 
20) Se o exame anátomo-patológico mostra um processo granulomatoso, o diagnóstico exclui: 

  
a) Nódulos reumáticos. 
b) Necrobiose lipoídica. 
c) Mixedema circunscrito. 
d) Oleoma. 
e) Sarcoidose. 

 
21) A neuralgia pós-herpética pode manifestar-se durante ou após um quadro de herpes-zoster. No 

tratamento de escolha, especificamente em casos de dor parestésica, utiliza-se a:  
 

a) Codeína. 
b) Carbamazepina. 
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c) Amitriptilina. 
d) Hidantoína. 
e) Fluoxetina 

 
22) A moléstia mais associada às infecções herpéticas denomina-se: 
 

a) Pênfigo foliáceo. 
b) Eczema atópico. 
c) Síndrome de Sézary. 
d) Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). 
e) Dermatite herpetiforme. 

 
23) Ulcerações na membrana mucosa são comumente vistas em qual das seguintes doenças 

cutâneas? 
 

a) Pênfigo vulgar. 
b) Lupus eritematoso cutâneo. 
c) Dermatite perioral. 
d) Pênfigo foliáceo. 
e) Doença de Darier 

 
24) Qual a margem de ampliação (baseada na confirmação histológica de margens livres) 

apropriada para a exérese cirúrgica do melanoma cutâneo primário in situ? 
 

a) 0,5-1,0 cm. 
b) 1,5 cm. 
c) 2,0 cm. 
d) 2,5 cm. 
e) 5,0 cm 

 
25) Assinale alternativa que contenha dermatoses não fotossensíveis. 
 

a) Síndrome de Bloom e xeroderma pigmentoso.  
b) Porfiria e pelagra. 
c) Síndrome de Cowden e doença de Anderson-Fabri. 
d) Síndrome de Gorlin e pênfigos. 
e) Síndrome de Hartnup e lupus eritematoso. 

 
26) Com relação à erupção polimorfa à luz, analise as alternativas a seguir e assinale a correta. 
 

a) É um diagnóstico clínico, com história de fotoerupção recorrente, geralmente na primavera ou 
início do verão, com biópsia de pele consistente. 

b) Não há um achado clínico, histológico ou laboratorial individual que possa estabelecer o 
diagnóstico de erupção polimorfa à luz. 

c) É importante excluir outras causas de dermatoses com fotossensibilidade, como lupus eritematoso 
e erupção por droga fotoalergenica. 

d) Geralmente a biópsia de pele é útil para excluir outras dermatoses. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
27) Assinale a alternativa que contenha a medicação que não se associa habitualmente à perda de 

cabelos. 
 

a) Poliquimioterapia anticâncer. 
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b) Cefalexina. 
c) Ácido Valpróico. 
d) Heparina. 
e) Colchicina. 

 
28) O sinal de Hutchinson: 
 

a) É uma pigmentação na base da melanoníquia linear que não compromete os tecidos ungueais e 
periungueais. 

b) É uma faixa de pigmento linear na unha. 
c) É indicador específico de melanoma. 
d) Pode desaparecer espontaneamente entre 3 e 6 meses. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
29) O nódulo de Mary Joseph é um tumor metastático de localização umbilical, que é uma forma 

comum de apresentação de alguns tumores. Assinale a alternativa que geralmente não se 
associa a esse achado. 

 
a) Tumores de estômago. 
b) Tumores de cólon. 
c) Tumores de pâncreas. 
d) Tumores de útero. 
e) Tumores de ovário. 

 
30) Com relação à erisipela, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) É uma forma de celulite geralmente causada pelo estreptococo beta hemolítico. 
b) Muito frequentemente tem como agente patogênico o Staphylococcus aureus. 
c) Frequentemente acompanha-se de pódromo com mal-estar, febre e cefaleia. 
d) Em formas graves, a área afetada pode apresentar bolhas, pústulas e necrose. 
e) Se não adequadamente tratada pode ser fatal devido à trombose vascular, bacteremia e liberação 

de toxinas.    
 
31) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal e regulamentado 

pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 
assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer 
cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. De acordo com a 
Constituição Federal promulgada em 1988, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. A saúde é direito de todos e 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. 

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de 
Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e 
participação da comunidade. 

IV. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 
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V. Não compete ao Sistema Único de Saúde: participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, hemoderivados e outros insumos; ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico e colaborar na proteção do meio ambiente. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
e) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.  

 
32) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do 

Sistema Único de Saúde (SUS):  
 

a) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
c) A execução de ações como as de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do 

trabalhador. 
d) A manutenção do sigilo das informações de saúde obtidas por meio das notificações. 
e) A participação na execução de ações de saneamento básico. 

 
33) A Lei Complementar nº 141 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 
Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Com base 
na Lei Complementar nº 141, analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Os recursos da União são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades 

orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde. 

II. Os Municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% 
(dez) da arrecadação dos impostos. 

III. Os Estados aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 23% 
(vinte e três) da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios. 

IV. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde o montante 
correspondente a 10% (dez) da arrecadação dos impostos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa I é correta. 
b) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

 
34) Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde, considere V (verdadeiro) ou F 

(falso) para as afirmativas a seguir:  
 

( ) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 
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( ) Valorizar e otimizar os serviços especializados de saúde, os espaços de convivência e de 
produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde. 

( ) Aumentar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o 
poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e extinguir as desigualdades de 
toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, entre outras). 

( ) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis. 

( ) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na média e alta 
complexidade. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  

 
a) F F V V V  
b) V F V V F  
c) V V F V F  
d) V V V V F  
e) V F V F F  

 
35) Julgue as afirmativas a seguir acerca do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 

 
I. Este decreto regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do SUS, o planejamento da Rede de Atenção Básica, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. 

II. Este decreto define Região de Saúde como espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas, sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

III. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e 
hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle 
e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das 
ações e serviços de saúde. 

IV. Rede de Atenção à Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde distribuídos em níveis 
de complexidade crescente, em forma piramidal, sendo que a atenção básica fica na base da 
pirâmide e acima os níveis secundário e terciário respectivamente. 

V. São portas de entrada aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:  de 
atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e V são corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas.   

 
 
 
 
 

 







