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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 

16. As dermatoses ocupacionais não eczematosas incluem 
o (a): 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Granuloma de corpo estranho  
B) Oníquias 
C) Ceratoses 
D) Dermatite liquenoide de contato 
E) Elaioconiose 

 

17. O diagnóstico das fotodermatoses é frequentemente 
sugerido pela distribuição e pelo caráter das lesões na 
pele. Os quadros de fotoalergia requerem, para 
confirmação, uma investigação mais completa que 
inclua o photopatch test, que deve ser executado por 
especialista (dermatologista) familiarizado com a 
técnica. Dentre as reações de fotossensibibilidade 
causadas por agentes diversos, qual medicamento não 
faz parte por ação sistêmica: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Quinidina 
B) Ácido nalidíxico 
C) Cetoconazol 
D) Fenilbutazona  
E) Clorotiazidas 

 

18. A maioria dos fungos implicados em infecção humana, 
exceto C. albicans e espécie de Malassezia, que fazem 
parte da microbiota normal humana, é de 
microrganismo de vida livre na natureza, sendo 
adquiridos acidentalmente por inalação ou através de 
traumatismo. Considerando a afirmativa, e os aspectos 
epidemiológicos relacionados ao solo, podemos afirmar 
que o foco de micose no homem é o (a): 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Zigomicose 
B) Malasseziose 
C) Lobomicose 
D) Esporotricose 
E) Histoplasmose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. No Brasil, a leishmaniose tegumentar vem sendo 
registrada em todos os estados, inclusive na região Sul 
do país. As populações rurais do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste são as que pagam maior tributo à 
moléstia, que assola extensas áreas de colonização 
recente, com florestas ainda abundantes. Das regiões 
Norte e Nordeste procedem cerca de 75% dos casos 
registrados no país. No nordeste, a endemia persiste 
também em áreas de colonização antiga, 
especialmente nas zonas serranas dos estados do 
Ceará, Paraíba e Bahia. A persistência da moléstia em 
áreas de colonização antiga tem sido associada à 
presença de cães e equídeos infectados pela L. (V.) 
braziliensis. As taxas de infecção desses animais no 
Brasil alcançam até 30%. A população de 
flebotomíneos é sempre maior no ambiente 
peridomiciliar do que nas florestas remanescentes. 
Entre os insetos, geralmente predomina a espécie do 
tipo: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Lutzomyia flaviscutellata 
B) Lutzomyia whitmani 
C) Lutzomyia wellcomei 
D) Lutzomyia umbratilis 
E) Lutzomyia anduzei 

 

20. A rosácea é uma afecção vascular inflamatória, 
crônica, geralmente limitada à face e caracterizada por 
sinais clínicos típicos. É facilmente confundida com 
acne e pode coexistir com esta, entretanto, são 
doenças distintas. Considerada uma doença 
centrofacial, raramente pode acometer as regiões retro-
auriculares, pré-esternal, cervicais, dorsais e até o 
couro cabeludo. Diante do exposto, essa doença 
apresenta características clínicas importantes, 
oferecendo subsídio para um diagnóstico preciso e 
eficaz. Dentre os sinais clínicos que confirmam o 
diagnóstico da rosácea, é incorreto afirmar: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Elastose 
B) Comedões 
C) Ectasia de vênulas 
D) Hiperplasia dos folículos pilossebáceos 
E) Infiltração linfohistocitária perivascular 
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21. A doença de Chagas é uma antropozoonose causada 
por um protozoário flagelado, denominado 
Trypanossoma cruzi. No Brasil, segundo dados do 
Ministério da Saúde, calcula-se em cerca de dois e 
meio a três milhões o número de infectados, a maioria 
vivendo nas grandes cidades, em consequência do 
fluxo de indivíduos de baixa condição socioeconômica 
das áreas rurais para os centros urbanos. Uma das 
espécies predominantemente silvestres, com eventuais 
incursões em ecótopos artificiais onde raramente se 
encontram pequenas colônias é a espécie: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Triatoma infestans 
B) Triatoma dimidiata 
C) Triatoma arthurneivai 
D) Triatoma Psammolestes sp. 
E) Triatoma protracta 
 

22. Esta entidade nosológica, a síndrome da malária hiper-
reativa (SMH), frequente em alguns países da África e 
Américas, era conhecida desde as primeiras décadas 
deste século sem, contudo, se identificar uma etiologia 
definida para tal patologia. Constituía, portanto, um 
diagnóstico de exclusão, desde que fossem afastadas 
todas as causas mais habituais de esplenomegalia nos 
trópicos (esquistossomose mansônica, calazar, linfoma 
etc.). Atualmente, após a SMH ter sido exaustivamente 
estudada, aceitam-se como parâmetros para o 
diagnóstico, com exceção de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Hiperesplenismo acentuado 
B) Infiltração linfocitária sinusoidal hepática 
C) Hipergamaglobulinemia acentuada (níveis de IgM 

elevados) 
D) Esplenomegalia volumosa de evolução crônica 
E) Compressão de ductos biliares, com icterícia 

obstrutiva 
 

23. A Acanthamoeba sp. é um tipo de ameba de vida livre 
potencialmente patogênica. Dentre as patologias 
causadas, é correto afirmar:  

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Meningoencefalite amebiana primária 
B) Ceratites 
C) Lesões de pele e mucosas 
D) Esteatose hepática 
E) Mielite subaguda necrótica 

 
 
 
 
 
 
 

24. A sarcoidose cutânea pode apresentar-se sob 
inúmeras formas clínicas, como em lesões máculo-
papulosas, nodulares, etc. Essas lesões subcutâneas 
em que se observam os granulomas epitelióides no 
panículo adiposo são denominadas: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Nódulos de Darier- Roussy 
B) Necrobiose lipoídica 
C) Alopecia cicatricial 
D) Esclerodermiformes 
E) Liquenóides 

 

25. Síndrome que o paciente apresenta uma forte 
convicção de que está infestado por pequenos 
parasitas ou organismos. E muitas vezes, os delírios 
são tão intensos que levam esses pacientes à 
automutilação.   

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Hutchinson 
B) Argyll-Robertson 
C) Ekbom 
D) Pringle-Bourneville 
E) Ramsay-Hunt 

 

26. Lesão dérmica com manchas azul-acinzentadas, 
unilaterais, geralmente localizadas na face, em regiões 
periorbitária, temporal, frontal e malar, correspondendo 
às áreas inervadas pelo primeiro e segundo ramos do 
nervo trigêmeo, é característico da lesão: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Nevus de Becker 
B) Nevus azul 
C)  Nevus de Ota 
D) Nevus Spillus 
E) Nevus melanocíticos 

 

27. Zoonose causada por espiroqueta transmitida por 
carrapato, caracterizada por lesão cutânea iniciada por 
uma pequena mácula ou pápula vermelha que 
aumenta lentamente, tomando uma forma anular, são 
características da doença: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) de Lyme 
B) Estrófulo 
C) Impetigo 
D) Carbúnculo 
E) Miíase 
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28. Assinale a alternativa correta, que apresenta uma 
doença de notificação compulsória no Estado de 
Pernambuco: 

 
A) Erisipela 
B) Câncer 
C) Gonorréia 
D) Hepatites virais 
E) Hipertensão 

 

29. Os lasers são utilizados para o tratamento de lesões 
vasculares, exceto o laser de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Argônio (488-514nm) 
B) Vapor de cobre (578nm) 
C) Nd-YAG (532 e 1064nm) 
D) Krypton (568nm) 
E) Rubi (694nm) 

 

30. O eritema generalizado, agudo, de duração 
relativamente curta, pode ser morbiliforme ou 
rubeoliforme, quando há áreas de eritema entremeadas 
com áreas de pele sã ou escarlatiniforme quando é 
difuso e uniforme. Esse eritema é chamado de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Eritrodermia 
B) Cianose 
C) Enantema 
D) Exantema 
E) Eritema figurado 

 

31. Doença apresentando lesões cutâneas 
eritematodescamativas e quando suas escamas são 
removidas, revelam ponteados hemorrágicos, é 
chamada de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Rosácea com sinal de Zileri 
B) Psoríase com sinal de Auspitz 
C) Eczema atópico com sinal de Sampaio 
D) Dermatite seborreica com sinal de Darier 
E) Eczema de estase com sinal de Koebner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. A transmissão da escabiose ocorre principalmente, 
através de contato pessoal íntimo e menos 
frequentemente através de fômites (vestimentas, 
toalhas e roupas de cama). Sobre essa doença, é 
incorreto afirmar: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) O ciclo de vida do ácaro ocorre exclusivamente no 

hospedeiro humano. 
B) O ciclo de vida do ácaro dura entre 4 e 8 semanas. 
C) Podem ocorrer dor e infecção bacteriana 

secundária, que quando causada por estreptococo 
B-hemolítico pode levar a glomerulonefrite. 

D) O ácaro não sobrevive por mais de 5 dias fora do 
hospedeiro. 

E) Ocorre com maior frequência na primavera e no 
verão, em todos os países do mundo e em todas 
as classes sociais, estando associada a precários 
hábitos de higiene. 

 

33. Presença de pontos ou estrias brancas. Pode ocorrer 
nas onicomicoses, uso excessivo de esmaltes por 
longos períodos, traumas locais, pelagra. Sendo assim, 
essas características são encontradas na: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Onicólise 
B) Melanoníquia 
C) Leuconíquia 
D) Paroníquia 
E) Onicosquizia 
 

34. A terapêutica eletiva de uso tópico para tratamento das 
verrugas vulgares é a associação de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Colódio elástico com Ácidos Salicílico e 

Azeloglicina 
B) Colódio elástico com Ácidos Azeloglicina e Láctico 
C) Colódio elástico com Ácidos Salicílico e Láctico  
D) Colódio elástico com Ácidos Fítico e Láctico 
E) Colódio elástico com Ácidos Salicílico e Fítico 
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35. Sobre as doenças do tecido conjuntivo, analise as 
afirmativas abaixo e assinale (V ) para verdadeiro e (F ) 
para falso: 

 
 

(     ) A síndrome de Ehlers-Danlos é causada por um 
defeito na síntese de colágeno (tipo II, IV ou VII). 

(     ) Alguns dos sinais clínicos para o diagnóstico da 
síndrome de Ehlers-Danlos, é o sinal de Meténier 
e o sinal de Gorlin. 

(     ) Uma das características clínicas da Síndrome de 
Marfan é a hipoflexibilidade articular. 

(     )  As mutações no gene da fibrilina-1 (FBN1), que 
está localizado no cromossomo 15, são a causa 
da Síndrome de Marfan. 

(     ) As manifestações clínicas do escorbuto incluem 
cabelos quebradiços, pelos “em saca-rolhas”, 
hiperceratose, petéquias, hemorragias 
perifoliculares e dificuldade de cicatrização de 
feridas. 

(     ) A Osteogenesis imperfecta (OI) é 
frequentemente associada com esclera azul, 
anormalidades dentárias, sem perda da audição 
e história familiar positiva. A inteligência é 
afetada e os portadores de OI não são capazes 
de adaptar se às suas limitações. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta 
de cima para baixo. 

 
A) V – V – V – V – V – F 
B) V – V – F – V – V – V 
C) F – V – V – V – V – F 
D) F – V – F – V – V – F 
E) F – F – F – V – V – F 

 

36. As urticárias são afecções frequentes com taxas de 
prevalência acumulativas que variam entre 15% e 25%. 
Dentre os tipos de urticárias físicas e seus respectivos 
anti-histamínicos específicos abaixo relacionados: 

 
I. Colinérgica - Cetirizina 

II. Solar - Lotadadina 
III. Dermografismo - Predinisona 
IV. Frio - Ciproheptadina 
V. Calor – Hidroxizina 

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas: 
 
A) Somente  I está correta. 
B) Somente II e IV estão corretas. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) I, II e V estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

37. Observa-se que o surgimento dos sintomas 
psicossomáticos depende e variam com pelo menos 
quatro fatores interdependentes, tais fatores estão 
diretamente ligados ao grande desafio de conceber, 
classificar e tratar tais patologias, como psoríase e 
vitiligo. São os referidos fatores, com exceção de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Qualidade de vida 
B) Herança genética 
C) Fatores psicoafetivos 
D) Estilo de vida 
E) Fatores constitucionais 

 

38. Hiperplasia sebácea com hiperseborréia, 
hiperconificação ductal folicular, alteração da flora 
microbiana da pele, surgimento de mediadores 
inflamatórios ao redor da derme e no folículo são 
pontos principais da patogênese de que doença? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Dermatite Seborréica  
B) Acne vulgar  
C) Rinofima 
D) Pityriasis Sicca 
E) Dermatite Perioral 

 

39. Lesão papuloescamosa pruriginosa que pode acometer 
o paciente principalmente em dois sítios, pele e boca, 
ou associação de ambos, é observada na: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Micose Superficial 
B) Dermatose Eczematosa 
C) Herpes Zoster 
D) Ptiriasis Rósea de Gilbert 
E) Líquen Plano 
 

40. A psoríase é uma doença inflamatória crônica, não 
contagiosa, que pode afetar a pele, as unhas e 
ocasionalmente as articulações.  

 
Sobre essa patologia, assinale a afirmativa incorreta:  

 
A) A predisposição genética é um fator importante 

nessa doença. 
B) A psoríase pode ocorrer em qualquer idade, mas 

geralmente inicia entre a terceira e quarta décadas 
de vida. 

C) Nessa doença o papel de mecanismos imunes é 
documentado pela presença de linfócitos T 
ativados. 

D) Doenças como: depressão, obesidade, diabete 
melito, hipertensão arterial esíndrome 
plurimetabólica não podem estar associadas à 
psoríase.  

E) Na psoríase as lesões na forma vulgar em placas 
localizam-se preferencialmente nas superfícies 
extensoras dos joelhos, cotovelos, no couro 
cabeludo e região lombos sacra. 




