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Cargo: Médico Dermatologista 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Assinale a alternativa que dê a função sintática dos termos sublinhados, respectivamente, na frase: “E quando o amor ao 

dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu.”  
a) Complemento nominal, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adverbial. 
b) Adjunto adnominal, objeto direto, predicativo do sujeito, adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal, objeto direto, predicativo do objeto, adjunto nominal. 
d) Adjunto adverbial, objeto indireto, predicativo do objeto, adjunto adverbial. 
 
02.  Assinale a alternativa que contenha substantivos, respectivamente: heterônimo, sobrecomum e epiceno. 
a) Dentista, zangão, boi. 
b) Testemunha, pessoa, tatu. 
c) Ator, cliente, cavalo. 
d) Homem, vítima, onça. 
 

Leia atentamente a música abaixo para responder as questões de 03 a 05: 
 

Foi com meu pai 
Composição: Jorge Pontes 

Sempre ouvi dizer que homenagem é pra quem já morreu. 
Toda uma vida para ser lembrado só quando se vai para eternidade. 
Quero saber, quem foi que disse essa barbaridade? 
Quero fazer a minha homenagem com meu pai ainda comigo. 
Porque esperar a morte traiçoeira, não tem que ser de forma derradeira. 
Se ele já merece por tudo que fez. 
Eu vejo ainda no meu velho pai aquele símbolo de fortaleza. 
Um homem sábio com muita destreza e que no ofício não tinha moleza. 
Com seu jeitão simples transparente. 
Só de conversar dava pra perceber que aquele ali era gente decente. 
Com passos, largos foi alcançando tudo que queria, 
ligeiramente eu já aprendia qual a era a receita da felicidade. 
No vocabulário, não existia a palavra fiado,  
com ele tudo era na hora, pago no dinheiro vivo timtim por timtim. 
E é por isso que esse caboclo vai ser para mim um grande exemplo de honestidade, 
seja aqui comigo ou na posteridade. 
REFRÃO: 
Foi com meu pai que aprendi sempre a falar a verdade. 
E mesmo ainda tendo pouca idade aprendi que era feio mentir. 
Foi com meu pai que aprendi tudo bem direitinho,  
e que apesar da vida ter espinhos o mais gostoso é saber desviar. 
Foi com meu pai, que sempre foi um grande conselheiro,  
dizia filho um homem que tem nome não precisa de dinheiro. 
 
03.  No trecho “No vocabulário não existia a palavra fiado, com ele tudo era na hora, pago no dinheiro vivo timtim por timtim”, o 

compositor deixou explícito que:  
a) O seu pai não fazia nenhum tipo de dívida, pagando tudo à vista. 
b) Seu pai não conseguia pronunciar a palavra “fiado”. 
c) O seu pai não fazia nenhum tipo de dívida, no entanto, parcelava o pagamento. 
d) O seu pai, às vezes, tinha que parcelar a dívida. 
 
04. Qual frase abaixo não está de acordo com a canção “Foi com meu pai”? 
a) Só devemos fazer homenagem para as pessoas que já morreram. 
b) O autor quis dizer que seu pai pagava cada centavo daquilo que adquiria. 
c) Aprendeu com o seu pai que é feio mentir. 
d) O autor quis mostrar o quanto seu pai era um homem sábio. 
 
05.  Quando o compositor cita: “E é por isso que esse caboclo vai ser para mim um grande exemplo de honestidade seja aqui comigo 

ou na posteridade”, ele quis demonstrar que:  
a) Após a morte de seu pai, ele deixará de ser seguido como exemplo de honestidade. 
b) Seu pai já está com os dias contados. 
c) Que mesmo após a morte, seu pai continuará sendo um exemplo de honestidade. 
d) Que mesmo após a morte, seu pai será lembrado em homenagens de outros compositores. 
 
06. Indique a alternativa que não apresenta erro de regência: 
a) São poucos os recursos que você dispõe para eu poder agir com eficácia. 
b) É esta a música de que você mais gosta? 
c) Solicitamos aos senhores funcionários de que evitem faltas e atrasos inúteis. 
d) Deverão haver vários conflitos no próximo debate entre os políticos. 
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07. Observe a tirinha abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

 

Disponível em <http://blog.drpepper.com.br/>  

 
a) Os amigos adoram a tecnologia, assim possuem o mesmo celular. 
b) O primeiro personagem critica o modelo do celular do segundo personagem por ter formato maior que o dele, mas acaba 

colocando uma capa e tornando-o chamativo. 
c) O segundo personagem prefere o Galaxy S4, porque além de ser um excelente aparelho, consegue colocá-lo no seu bolso e nem 

precisa de capa para protegê-lo. 
d) O primeiro personagem prefere o Iphone, porque o mercado possui mais modelos de capa para esse aparelho. 

 
08. Assinale a única alternativa em que não há verbo impessoal: 
a) Durante o mês de janeiro, choveu muito. 
b) Faz sempre muito calor no nordeste brasileiro. 
c) Está muito frio aqui! 
d) Chovem balas nos tiroteios das favelas do Rio. 
 
09. Leia atentamente o poema e assinale a alternativa que classifica corretamente os advérbios grifados: 

 
Poema só para Jaime Ovalle 

 
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. 
(Embora a manhã já estivesse avançada).  
Chovia.  
Chovia uma triste chuva de resignação. 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.  
Então me levantei,  
Bebi o café que eu mesmo preparei,  
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando... (grifos nossos)  
- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. (idem)  

 
Manuel Bandeira 

 
a) Tempo, tempo, modo. 
b) Tempo, lugar, afirmação. 
c) Lugar, intensidade, modo. 
d) Afirmação, tempo, intensidade. 
 
10. Assinale a alternativa que contém pela ordem, o nome do processo de formação das seguintes palavras: indispor, desvalorização, 
vinagre. 
a) Derivação por prefixação, derivação por prefixação e sufixação, composição por aglutinação. 
b) Derivação por sufixação, derivação parassintética, composição por justaposição. 
c) Derivação regressiva, derivação por prefixação e sufixação, derivação imprópria. 
d) Composição por justaposição, derivação parassintética, derivação regressiva. 
 
 
11. Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo e assinale a resposta correta: 
 

(1) Transformação 
(2) Voz 
(3) Falso 
(4) Raça 
(5) Homem 

(   ) Fonologia 
(   ) Pseudópodes 
(   ) Antropologia 
(   ) Etnografia 
(   ) Metamorfose 
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a) 5, 4, 3, 2, 1. 
b) 2, 3, 5, 4, 1. 
c) 2, 3, 4, 1, 5. 
d) 3, 1, 2, 4, 5. 
 
12. Leia as frases: 
 
I- Se nós ___________________, __________________ uma oportunidade a ela. 
II- Quando você _______________ a serenidade, ___________ condições de pensar melhor. 
III- Jamais ________ a verdade, se um dia souber; _______________ desiludida. 
 
Assinale a alternativa que preencha, respectivamente, as lacunas das frases de forma correta: 
a)  I- pudermos–daríamos.         II- manter – terá.          III- sabia – ficaria. 
b)  I- podéssemos – daremos. II- manter – teria.          III- saberá – ficaria. 
c)  I- pudéssemos– daríamos. II- mantiver – terá.        III- soube – ficará. 
d)  I- pudéssemos – daremos. II- mantiver – teria.       III- soube – ficará. 

 
 
 

13. Em uma das frases, o artigo definido está empregado de forma incorreta. Em qual? 
a) Li essa reportagem em A Gazeta. 
b) Este é o autor cujo o livro foi premiado. 
c) A Bahia é um estado muito quente. 
d) Era o aluno mais estudioso da turma. 
 
14. Classifique sintaticamente a oração destacada no período abaixo e assinale a alternativa correta: 
“A mulher objetou-lhe que não havia lugar em casa para mais uma cadeira.” 
a) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada substantiva predicativa. 
 
15. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas corretamente. 
a) Berinjela, expectativa, disfarçado, expremer, pexincha, disenteria. 
b) Majestoso, disfarse, empecilho, incinerar, bússula, beneficente. 
c) Expirar, mecha, exeder, exceção, rebuliço, esperimentar. 
d) Assessoria, xingar, sargento, cerejeira, expoente, obcecado. 
 
16. Assinale a alternativa em que a acentuação não foi utilizada corretamente. 
a) Álbum, órfã, mártir, lampâda, monossílabo, advérbio. 
b) Bônus, nível, tônico, circunfléxo, táxi, família. 
c) Enxáguo, paróxitona, lâmpada, matemática, inglês, código. 
d) Cronológico, tráfego, caráter, faísca, biquíni, herói.
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Conhecimentos Específicos 
 
17. As causas da dermatose ainda são controversas, podendo 
ocorrer por: 
I- Intoxicações alimentares através do ovo, laticínios e frutas 
cítricas. 
II- Deficiências dos rins, fígado, intestinos ou da própria pele. 
III- Exposição a produtos químicos nocivos à saúde. 
IV- Em consequência de outras doenças como Asma e Rinite 
Alérgica. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
18. É uma doença de pele de causa desconhecida, que não 
sofre influência de fatores climáticos, raciais, alimentares ou 
relacionados ao trabalho. Possui um caráter crônico, 
caracterizada pelo surgimento de lesões que disseminam na 
pele, de cor acinzentada com borda avermelhada e fina, às 
vezes, discretamente elevada. As lesões surgem de forma 
súbita, por surtos, sem sintomas prévios, algumas vezes 
acompanhados por coceiras. Normalmente, esse tipo de 
dermatose deixa manchas permanentes na pele e até o 
momento, nenhuma forma de tratamento mostrou-se eficaz. 
Estamos falando de: 
a) Dermatose Cinzenta. 
b) Dermatose Palmoplantar Juvenil. 
c) Dermatose de Contato. 
d) Dermatose Avermelhada. 
 
19. É uma doença de caráter inflamatório, crônica e recidivante. 
Clinicamente é caracterizada por prurido (coceira) intenso e por 
ter distribuição variável de acordo com a idade do paciente. 
Apresenta caráter hereditário, chegando a 68% em pacientes 
filhos de pais com essa doença. 
Estamos falando de: 
a) Dermatose Cinzenta. 
b) Dermatose Palmoplantar Juvenil. 
c) Dermatose de Contato. 
d) Dermatose Atópica. 
 
20. É uma das doenças cutâneas mais comuns. É mais 
frequente em adolescentes e adultos, porém pode acontecer em 
qualquer faixa etária. Ela pode ser irritativa (ex: dermatite de 
fraldas) e alérgica. 
É caracterizada por eritema (áreas avermelhadas), edema 
(inchaço), vesículas (bolhinhas com água), além de crostas e 
espessamento da pele e xerose (pele seca). 
O diagnóstico é baseado na história clínica podendo ou não 
necessitar de exames complementares. O tratamento deve ser 
avaliado conforme as causas da dermatite. 
Estamos falando de: 
a) Dermatose Cinzenta. 
b) Dermatose Palmoplantar Juvenil. 
c) Dermatose de Contato. 
d) Dermatose Atópica. 
 
21. Os sintomas da acne variam de acordo com cada pessoa e, 
na maioria das vezes, são de pequena a média intensidade. As 
manifestações são variadas e incluem: 
I- Comedões (cravos): Folículos pilosos entupidos com sebo. 
II- Pápulas: Lesões sólidas mais altas, com 05 mm ou menos, 
arredondadas, endurecidas e eritematosas. 
III- Pústulas: Lesões que contém pus. 
IV- Nódulos: Lesões caracterizadas pela inflamação, que se 
expandem por camadas mais profundas da pele e podem levar 
à destruição de tecidos, causando cicatrizes. 
V- Cistos: Maiores que as pústulas, inflamados, expandem-se 
por camadas mais profundas da pele, podem ser muito 
dolorosos e deixar cicatrizes. 
Está correto o que se afirma em: 

a) I, II, III, IV e V. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas III, IV e V. 
 
22. A acne pode ser classificada de acordo com sua gravidade: 
I- Acne Grau I – Comedões, pápulas e pústulas. 
II- Acne Grau II – Presença apenas de comedões (cravos), sem 
lesões inflamatórias (espinhas). 
III- Acne grau III – Comedões, espinhas, pústulas e cistos. 
IV- Acne Grau IV – Comedões, espinhas, lesões císticas 
maiores que podem se interconectar pela pele (acne 
conglobada), formando “túneis”.  
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
23. O tratamento da acne varia de acordo com a gravidade do 
caso e o tipo de pele. Inclui opções como: 
I- Cremes ou loções de uso tópico como vitamina A ou peróxido 
de benzoíla prescritos pelo dermatologista – auxiliam na 
desobstrução dos poros e reduzem a proliferação de bactérias, 
mas podem causar ressecamento e descamação. 
II- Antibiótico de uso tópicos – utilizados nos casos de acne de 
menor gravidade. Quando grandes pústulas vermelhas estão 
presentes, o dermatologista poderá injetar cortisona diretamente 
no interior das mesmas para auxiliar na regressão. 
III- Antibióticos orais como tetraciclina, minociclina ou 
eritromicina – indicados para casos moderados a severos, 
especialmente quando há grande número de lesões nas costas 
ou tórax. Os antibióticos diminuem a quantidade de bactérias 
contidas no interior dos folículos e podem auxiliar na redução do 
eritema. 
IV- Hormônios femininos ou medicamentos que reduzem os 
efeitos de hormônios masculinos – indicados para os casos de 
acne grave. 
V- Isotretinoína – medicação oral indicada para casos graves 
que não respondem a outros tratamentos. Pode causar efeitos 
colaterais.  A prevenção da gravidez é indispensável durante o 
tratamento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas IV e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
24. Alimentos ricos em vitamina _____ podem ser fortes aliados 
contra a acne, já que controlam a atividade das glândulas 
sebáceas e aceleram a cicatrização da pele. Estamos falando 
de: 
a) B2. 
b) B3. 
c) B4. 
d) B5. 
 
25. A acne é uma doença da pele que atinge aproximadamente 
______ dos adolescentes nesta época da vida, afetando 
unidades formadas por pelos e glândulas sebáceas: os folículos 
pilossebáceos. Qual das alternativas melhor preenche a lacuna 
acima? 
a) 50% 
b) 60% 
c) 70% 
d) 80% 
 
26. A dermatite seborréica é muito comum nas três fases da 
vida: infância, adolescência e adulta. Na infância, manifesta-se 
com crostas no couro cabeludo dos recém-nascidos e com 
irritação na região das fraldas, mas normalmente desaparece 
entre ________ meses de idade. Qual das alternativas melhor 
preenche a lacuna acima? 
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a) 03 e 10. 
b) 05 e 10. 
c) 06 e 12. 
d) 08 e 12. 
 
27. São recomendações para a dermatite seborreica: 
I- Caspa não é sinal de falta de asseio nem prenúncio de queda 
de cabelos e pode ser controlada com alguns produtos 
especiais de uso local. Procure a orientação de um 
dermatologista. 
II- Evite a ingestão de alimentos gordurosos e bebidas 
alcoólicas. 
III- Não tome banhos muito quentes. Enxugue-se bem antes de 
vestir-se. A umidade pode ser fator desencadeante das lesões. 
IV- Usar roupas que não retenham o suor. Tecidos sintéticos 
costumam ser contraindicados para quem tem tendência à 
dermatite seborreica. 
V- Controlar o estresse físico e mental e a ansiedade.  
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
28. A psoríase é uma doença muito comum. A doença pode 
afetar pessoas de qualquer idade, mas aparece mais 
frequentemente entre: 
a) Os 10 e os 30 anos. 
b) Os 11 e os 30 anos. 
c) Os 12 e os 35 anos. 
d) Os 15 e os 35 anos. 
 
29. Fatores que podem desencadear um ataque de psoríase ou 
tornar a doença mais difícil de tratar: 
I- Infecções bacterianas ou virais, incluindo infecções 
estreptocócicas e do trato respiratório superior. 
II- Ar seco ou pele seca. 
III- Lesões na pele como cortes, queimaduras e picadas de 
insetos. 
IV- Excesso de luz solar (queimadura solar). 
V- Excesso de álcool. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
30. Em geral, a psoríase pode ser grave em pessoas com um 
sistema imunológico debilitado. Isso inclui pessoas que têm: 
I- AIDS. 
II- Distúrbios autoimunes (como artrite reumatoide). 
III- Quimioterapia para o câncer. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II e III. 
b) Apenas I. 
c) Apenas II. 
d) Apenas III. 
 
31. São sintomas do líquen plano: 
I- Lesões características na boca, tronco, pulsos e vagina. 
II- Intensa coceira. 
III- Sensação de ardência. 
IV- Aumento da espessura das unhas. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Apenas I e II. 
 
 
 
 
 

32. São precauções contra micose: 
I- Enxugar bem o corpo, após o banho. 
II- Preferir usar roupas feitas com fibras naturais, como o 
algodão, já que ele não retém o suor e calçados abertos, pelo 
mesmo motivo. 
III- Não usar luvas ao entrar em contato com o solo. 
IV- Não entrar em contato com lesões micóticas de animais ou 
pessoas infectadas. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
 
33. É uma micose que apresenta manchas vermelhas de 
superfície escamosa, bordas bem nítidas e que coçam. 
Aparecem em qualquer lugar do corpo, sendo que conhecemos 
as dos pés como “pé-de-atleta”. Nas crianças, é comum que 
apareçam no couro cabeludo. Forma-se uma placa com crostas 
com coceira intensa, parecendo que o cabelo foi cortado 
naquela região. Estamos falando de: 
a) Pitiríase Versicolor. 
b) Onicomicoses. 
c) Tinhas. 
d) Pitiríase Micosina. 
 
34. É uma micose muito frequente, pequenas como um confete. 
Podem estar agrupadas ou isoladas, e normalmente aparecem 
na parte superior dos braços, tronco, pescoço e rosto. Sua 
superfície tem uma descamação fina, com a tonalidade variando 
entre o branco, rosado ou castanho, e pode coçar. É mais 
comum em adolescentes e jovens, sendo que pessoas de pele 
oleosa estão mais suscetíveis a apresentar este tipo de micose. 
O tratamento pode ser feito com medicamentos locais ou orais. 
No entanto, esta micose pode voltar ao corpo por várias vezes. 
a) Pitiríase Versicolor. 
b) Onicomicoses. 
c) Tinhas. 
d) Pitiríase Micosina. 
 
35. São as micoses das unhas, tanto dos pés quanto das mãos. 
O tratamento é feito com medicamentos locais ou orais, sempre 
orientado por um dermatologista. Estamos falando de: 
a) Pitiríase Versicolor. 
b) Onicomicoses. 
c) Tinhas. 
d) Pitiríase Micosina. 
 
36. Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que 
apresenta um ou mais dos seguintes  sinais cardinais e que 
necessita de tratamento poliquimioterápico:  
I- Lesão (ões) e/ou área (s) da pele com alteração de 
sensibilidade. 
II- Acometimento de nervo (s) periférico (s), com ou sem 
espessamento, associado a alterações sensitivas e/ou motoras 
e/ou autonômicas. 
III- Baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico.  
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
37. Frente à suspeita de reação hansênica, recomenda-se:  
I- Confirmar o diagnóstico de hanseníase e fazer a classificação 
operacional. 
II- Diferenciar o tipo de reação hansênica. 
III- Investigar fatores predisponentes (infecções, infestações, 
distúrbios hormonais, fatores emocionais e outros). 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
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c) Apenas III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
38. Para o tratamento das reações hansênicas é imprescindível:  
I- Diferenciar o tipo de reação hansênica. 
II- Avaliar a extensão do comprometimento de nervos 
periféricos, órgãos e outros sistemas. 
III- Investigar e controlar fatores potencialmente capazes de 
desencadear os estados reacionais. 
IV- Conhecer as contraindicações, interações e efeitos adversos 
dos medicamentos utilizados no tratamento da hanseníase e em 
seus estados reacionais. 
V- Instituir, precocemente, a terapêutica medicamentosa e 
medidas coadjuvantes adequadas visando à prevenção de 
incapacidades. 
VI- Encaminhar os casos graves para internação hospitalar. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II, III e IV. 
b) Apenas III, IV, V e VI. 
c) I, II, III, IV, V e VI. 
d) Apenas II, IV e VI. 
 
39. A camada mais externa da pele, a epiderme, é composta por 
diferentes tipos de células. Os cânceres de pele são 
classificados de acordo com o tipo de células: 
I- O carcinoma basocelular se origina do crescimento anormal 
de células na camada mais profunda da epiderme e é o tipo 
mais comum de câncer de pele. 
II- O carcinoma de células escamosas se refere a alterações 
nas células presentes na camada central da epiderme. 
III- O melanoma ocorre nos melanócitos (células que produzem 
pigmento) e é menos comum do que o carcinoma basocelular e 
o carcinoma de células escamosas, porém, é o tipo mais 
perigoso. É a principal causa de morte de corrente de doenças 
de pele. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
40. Os fatores de risco conhecidos do câncer de pele incluem os 
seguintes: 
I- Compleição: O câncer de pele é mais comum em pessoas de 
pele, cabelos e olhos claros. 
II- Genética: Ter um histórico familiar de melanoma aumenta o 
risco de ocorrência desse câncer. 
III- Idade: O câncer de pele não melanoma é mais comum após 
os 40 anos. 
IV- Exposição solar e queimadura do sol: A maior parte dos 
cânceres de pele ocorrem em áreas da pele que estão 
regularmente expostas à luz solar ou à outra radiação 
ultravioleta. Esta é considerada a principal causa de todos os 
cânceres de pele. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




