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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
 



0336 – MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Página 2 de 11 

QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

A incidência de melanoma da pele, a forma mais comum 
fatal de câncer da pele, está aumentando mais 
rapidamente do que qualquer outro câncer 
potencialmente prevenível no Brasil. Sobre esta 
patologia, afirma-se: 
 
I. As taxas de sobrevivência de cinco anos para pessoas 

com melanoma dependem da fase da doença no 
momento do diagnóstico; 

II. As taxas de sobrevivência diminuem 
progressivamente de acordo a espessura do tumor e 
aumento do estádio da doença; 

III. A maioria das pessoas com lesões finas, no estádio I, 
podem esperar sobrevida livre de doença prolongada 
e até mesmo cura, enquanto aqueles com lesões mais 
espessas, numa fase posterior (por exemplo,> 2,0 
mm) são mais propensos a morrer de doença 
metastática. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 22 

Paciente diagnosticado com melanoma, cuja espessura é 
de 1,8 mm, estaria no estádio: 
 
A) T1; 
B) T2; 
C) T3; 
D) T4; 
E) T5 . 
 

QUESTÃO 23 

Entre os fatores prognósticos do melanoma, não se 
inclui: 
 
A) Idade; 
B) Localização anatômica; 
C) Sexo; 
D) Gravidez; 
E) Habitação em regiões tropicais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Observe as afirmativas a seguir, sobre os fatores de risco 
para o desenvolvimento do melanoma. Considere V = 
Verdadeiro e F = Falso: 
 
(   ) A doença de Parkinson tem sido associada a um risco 

aumentado para melanoma; 
(   ) Embora as alterações da pele possam estar 

relacionados ao tabagismo, não há evidências de que 
o hábito de fumar é um fator de risco independente 
para o melanoma; 

(   ) Vários estudos tem demonstrado que mulheres 
portadoras de endometriose tem risco aumentado 
para o desenvolvimento de melanoma. 

 
Está correta a alternativa: 
 
A) V, V, V; 
B) V, F, V; 
C) V, V, F; 
D) F, V, V; 
E) F, F, V; 
 

QUESTÃO 25 

Sobre a lesão demonstrada na figura abaixo, qual a 
alternativa correta? 
 

 
 
A) O risco de surgir diminui com a idade; 
B) Não há relação com tendência familiar para 

surgimento dessas lesões; 
C) Podem surgir durante a gestação, especialmente no 

segundo trimestre, e regredir espontaneamente no 
pós-parto; 

D) Uma vez removida a lesão, não há possibilidade de 
surgirem novas lesões no local; 

E) Essas lesões devem ser removidas imediatamente 
após o diagnóstico, devido ao altíssimo risco de 
malignização. 
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QUESTÃO 26 

Sobre os dermatofibromas, afirma-se: 
 

I. Dermatofibromas representam uma proliferação 
benigna de fibroblastos, que podem ocorrer como 
resultado de trauma ou picadas de insetos, mas 
muitas vezes é idiopática; 

II. A maioria dos pacientes apresentam lesões isoladas, 
embora alguns tenham até 10 de cada vez; 

III. Dermatofibromas são nódulos firmes, muitas vezes 
hiperpigmentadas, mais comumente localizados nas 
extremidades inferiores. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 

A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 27 

Ainda sobre os dermatofibromas, observe as afirmativas 
abaixo: 
 

(   ) Eles ocorrem mais frequentemente em adultos; 
(   ) As lesões são geralmente assintomáticas, mas podem 

ser pruriginosas; 
(   ) Mulheres com dermatofibromas em suas pernas 

geralmente se depilam utilizando cera, e o 
traumatismo leva ao surgimento das lesões. 

 

A) V, V, V; 
B) V, F, V; 
C) V, V, F; 
D) F, V, V; 
E) F, F, V; 
 

QUESTÃO 28 

A lesão demonstrada na figura abaixo é: 
 

 
 

A) Dermatofibroma; 
B) Melanoma; 
C) Nevus melânico; 
D) Acantoma; 
E) Pilomatricoma. 

QUESTÃO 29 

A figura abaixo demonstra lesões vesiculares sobre uma 
base eritematosa que são sugestivas de: 
 

 
 

A) Sarampo; 
B) Varicela; 
C) Impetigo; 
D) Escabiose; 
E) Erisipela. 
 

QUESTÃO 30 

O agente etiológico causador da patologia acima é o: 
 

A) HIV; 
B) Vírus Varicela-Zoster; 
C) HPV; 
D) Sarcoptes scabei; 
E) Estaphylococus aureus. 
 

QUESTÃO 31 

O Vírus Varicela Zoster (VZV) é um dos oito herpesvírus 
conhecidos por causar infecção humana e é distribuída 
em todo o mundo. Infecção pelo VZV provoca duas 
formas clinicamente distintas da doença: a varicela 
(catapora) eo herpes zoster (cobreiro). Infecção primária 
pelo VZV resulta na erupção vesicular difusa 
característica da varicela, ou catapora. Reativação 
endógena do VZV latente normalmente resulta em uma 
infecção da pele localizada conhecida como herpes 
zoster, ou cobreiro. A transmissão ocorre: 
 

A) Através do contato com gotículas de aerossol de 
secreções nasofaríngeas de um indivíduo infectado; 

B) Em hospedeiros suscetíveis através do contato com 
gotículas de aerossol de secreções nasofaríngeas de 
um indivíduo infectado ou pelo contato cutâneo direto 
com o líquido das vesículas de lesões de pele; 

C) Pelo contato cutâneo direto com o líquido das 
vesículas de lesões de pele; 

D) Em qualquer indivíduo sem contágio prévio através 
do contato com gotículas de aerossol de secreções 
nasofaríngeas de um indivíduo infectado ou pelo 
contato cutâneo direto com o líquido das vesículas de 
lesões de pele; 

E) Em hospedeiros suscetíveis através do contato com 
gotículas de aerossol de secreções genitais de um 
indivíduo infectado ou pelo contato cutâneo direto 
com o líquido das vesículas de lesões de pele. 
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QUESTÃO 32 

A figura abaixo, que demonstra um agrupamento de 
vesículas e eritema sobre um dermátomo torácico de um 
paciente, extremamente dolorosas, é sugestiva de: 
 

 
 
A) Impetigo; 
B) Erisipela; 
C) Herpes Zoster; 
D) Celulite; 
E) Eczema. 
 

QUESTÃO 33 

Qual das opções abaixo é a melhor opção terapêutica 
para a patologia apresentada na questão anterior: 
 
A) Ciprofloxanina; 
B) Cetoconazol; 
C) Aciclovir; 
D) Mupirocina; 
E) Permanganato de potássio. 
 

QUESTÃO 34 

Sobre as celulites e erisipelas, afirma-se: 
 
I. Celulite e erisipela são infecções de pele que se 

desenvolvem como resultado da entrada de bactérias 
através das vias aéreas e disseminam-se por via 
hematogênica; 

II. A celulite é observada mais frequentemente entre 
indivíduos de meia-idade e idosos, enquanto erisipela 
é mais comum em crianças pequenas e idosos; 

III. Os membros inferiores são o local mais comum de 
infecção tanto para a erisipela ea celulite. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
 
 

QUESTÃO 35 

Pacientes com manifestações clássicas de erisipela e 
manifestações sistêmicas, como febre e calafrios, deve 
ser tratado com terapia parenteral. Escolhas apropriadas 
incluem: 
 
A) Eritromicina e ampicilina; 
B) Penicilina V oral e amoxicilina; 
C) Ceftriaxona e cefazolina; 
D) Fluconazol e cetoconazol; 
E) Aciclovir e famciclovir. 
 

QUESTÃO 36 

Sobre a fisiopatologia da dermatite atópica, está correta 
a alternativa: 
 
A) Mutações de perda de função da Filagrina (R501X e 

2282del4) causa ictiose vulgar, a desordem 
hereditária mais comum de queratinização. As 
mesmas mutações também estão associadas com a 
dermatite atópica e da pele e outras condições 
alérgicas, incluindo a dermatite atópica, dermatite de 
contacto irritante, asma e alergias alimentares; 

B) Spink 165 é um inibidor da protease de purina (Kazal-
tipo 5 - inibidores da protease de purina) que é 
deficiente na síndrome de Netherton (uma doença 
autossómica recessiva rara caracterizada por 
dermatite atópica); 

C) As respostas imunes aos alérgenos, irritantes, e 
micróbios que entram na pele através de uma barreira 
de pele defeituosa não contribuem para o 
desenvolvimento da resposta inflamatória local e os 
resultados cutâneos de dermatite atópica; 

D) Antigénos das células na derme, em especial, células 
portadoras de IgM de Langerhans, podem interagir 
com os alérgenos ambientais, levando aos locais de 
descamação mediadas por respostas inflamatórias 
que foram detectados na pele de pacientes com 
dermatite atópica; 

E) Não há qualquer correlação genética com a 
fisiopatologia da doença. 

 
Anotações 
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QUESTÃO 37 

A dermatite seborréica é uma forma crônica, recidivante, 
e geralmente leve de dermatite que ocorre em crianças e 
em adultos. A gravidade pode variar de descamação, 
mínima assintomática do couro cabeludo (caspa) ao 
envolvimento mais amplo de outras áreas da pele. 
Afirma-se. 
 
I. A causa da dermatite seborreica não é conhecida; 
II. Dermatite seborreica não é uma doença das 

glândulas sebáceas, nem o é a taxa de excreção de 
sebo aumentada em pacientes com dermatite 
seborreica. No entanto, as glândulas sebáceas 
parecem ser necessárias para o desenvolvimento da 
dermatite seborreica, como indicado pela predilecção 
para locais do corpo com um número aumentado de 
glândulas sebáceas e glândulas sebáceas maiores 
(face, tronco, couro cabeludo superior, canal auditivo 
externo, e área anogenital); 

III. A forma infantil é comum no início do primeiro ano 
de vida, quando a transferência transplacentária de 
andrógenos maternos estimula o crescimento das 
glândulas sebáceas do lactente. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 38 

Doença de pele crônica comum tipicamente 
caracterizada por pápulas eritematosas e placas branco-
acinzentadas, aparecendo de forma mais comum nos 
cotovelos, mas podendo acometer outras áreas, estando 
representada na figura abaixo. Trata-se de: 
 

 
 
A) Dermatite seborreica; 
B) Psoríase; 
C) Dermatite atópica; 
D) Celulite; 
E) Erisipela. 

QUESTÃO 39 

Sobre os fatores de risco para a patologia acima, afirma-
se: 
 
I. Embora a predisposição genética desempenhe 

claramente um papel no desenvolvimento desta 
doença, os factores ambientais e de comportamento 
muitas vezes afetam o curso da doença; 

II. Vários potenciais "gatilhos" para a patologia em 
questão foram identificados, tais como infecção, 
stress físico ou psicológico e medicamentos, no 
entanto, eles não são comuns a todos os pacientes; 

III. Pacientes com esta doença tendem a apresentar piora 
nos meses de verão, provavelmente devido a uma 
maior exposição à radiação ultravioleta da luz solar e, 
talvez, pelo o aumento da umidade relativa do ar. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 40 

Sobre o diagnóstico desta mesma patologia (referida nas 
questões 48 e 49), é incorreto afirmar: 
 
A) O diagnóstico diferencial desta patologia é amplo, mas 

pode ser feito pelo exame físico, na grande maioria 
dos casos; 

B) Raramente, uma biópsia de pele precisa ser realizada 
para descartar outras condições; 

C) Não existem testes laboratoriais que confirmam ou 
excluam o diagnóstico; 

D) Um exame físico completo deve ser feito com atenção 
aos resultados sutis no couro cabeludo, umbigo, fenda 
interglútea e unhas quando o diagnóstico da patologia 
é considerado; 

E) A dermatite seborréica, líquen simples crônico e 
dermatite atópica (eczema) também pode apresentar-
se com grossas placas demarcadas, mas não fazem 
diagnóstico diferencial com esta patologia. 
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QUESTÃO 41 

Sobre as manifestações clínicas do impetigo, afirma-se: 
 
I. Impetigo não bolhoso é a forma mais comum de 

impetigo. As lesões começam como pápulas que 
evoluem para vesículas rodeadas por eritema. 
Posteriormente, elas se tornam pústulas que ampliam 
e se abrem para formar crostas espessas, aderentes 
com uma aparência característica amarelada, esta 
evolução ocorre geralmente durante cerca de uma 
semana. As lesões geralmente envolvem a face e as 
extremidades. Múltiplas lesões podem desenvolver-
se, mas tendem a se manter bem localizadas. 
Linfadenite regionais podem ocorrer, embora os 
sintomas sistêmicos estejam geralmente ausentes; 

II. Impetigo bolhoso é uma forma de impetigo visto em 
crianças jovens, em que as vesículas tomam a forma 
de bolhas flácidas com líquido amarelo claro, que 
mais tarde torna-se mais escuro e turvo; a ruptura 
das bolhas deixa uma crosta fina marrom. 
Normalmente, há menos lesões do que em Impetigo 
não bolhoso, e o tronco é mais frequentemente 
afetado; 

III. Ectima é uma forma de impetigo ulcerativa em que as 
lesões estendem-se através da epiderme e da derme 
profunda. Eles consistem de úlceras cobertas com 
crosta amarela cercada por margens levantadas 
violáceas. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 42 

Entre as complicações mais comuns do impetigo, 
incluem-se: 
 
A) Glomerulonefrite pós-estreptocócica e febre 

reumática; 
B) Meningite bacteriana e Glomerulonefrite pós-

estreptocócica; 
C) Meningite bacteriana e febre reumática; 
D) Febre reumática e artrite reumatoide; 
E) Meningite bacteriana e artrite reumatoide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

A figura abaixo demonstra uma lesão de pele resultante 
de uma patologia sistêmica autoimune que pode afetar 
vários órgãos e sistemas, sendo mais comum em 
mulheres. Trata-se provavelmente de: 
 

 
 
A) Púrpura trombocitopênica idiopática;\ 
B) Lupus eritematoso sistêmico; 
C) Artrite reumatoide; 
D) Síndrome de Sjogren; 
E) Doença de Wilson. 
 

QUESTÃO 44 

A figura abaixo demonstra uma condição causada na 
maioria das vezes por: 
 

 
 
A) Fungo; 
B) Bactéria; 
C) Vírus; 
D) Protozoário; 
E) Causa genética que induz resposta autoimune que 

pode ser disparada por situações de stress. 
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QUESTÃO 45 

Trata-se de um caso de: 
 

A) Alopecia areata; 
B) Tinea capitis; 
C) Tricotilomania; 
D) Dermatite seborreica; 
E) Eczema. 
 

QUESTÃO 46 

A figura abaixo demonstra uma lesão compatível com 
infeção bacteriana compatível com o diagnóstico de: 
 

 
 

A) Impetigo; 
B) Psoríase; 
C) Erisipela; 
D) Dermatite seborreica; 
E) Celulite. 
 

QUESTÃO 47 

O tipo de alopecia em que os fios de cabelo tendem a 
estar “quebrados” em diferentes tamanhos e não há 
ausência completa de fios na área afetada (Figura 
abaixo) geralmente se deve a: 
 

 
 

A) Alopecia areata; 
B) Tinea capitis; 
C) Tricotilomania; 
D) Dermatite seborreica; 
E) Eczema. 

QUESTÃO 48 

A doença demonstrada na figura abaixo, caracterizada 
por bolhas flácidas que se rompem facilmente é: 
 

 
 
A) Pênfigo vulgar; 
B) Varicela; 
C) Pênfigo foliáceo; 
D) Dermatite atópica; 
E) Psoríase. 
 

QUESTÃO 49 

Sobre a patologia referida na questão 48, é incorreto 
afirmar: 
 
A) É caracterizada por bolhas flácidas que normalmente 

começam na orofaringe e, em seguida, pode se 
espalhar para envolver a pele, com uma predileção 
para o couro cabeludo, face, tórax, axilas e virilha; 

B) A ruptura de bolhas ocorre facilmente, de modo que 
muitas vezes o paciente apresenta-se com erosões e 
não apenas bolhas intactas; 

C) Sinal de Nikolski pode estar presente; 
D) Praticamente todos os pacientes têm doença 

orofaríngea em algum momento no decurso da 
doença; 

E) As lesões geralmente indolores, particularmente após 
a ruptura bolhas. 

 

QUESTÃO 50 

Ainda sobre a mesma patologia apresentada nas 
questões 48 e 49, pode-se afirmar que a melhor terapia 
inicial entre as listadas abaixo é: 
 
A) Prednisona e azatriopina; 
B) Ciclopirox e prednisona; 
C) Gabapentina e prednisona; 
D) Aciclovir e prednisona; 
E) Gabapentina e azatriopina. 
 
 

 




