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INSTRUÇÕES 
 
 

01.  Examine com atenção o Caderno de Provas e verifique se ele está correto. 

02.  Esta prova contém 32 (trinta e duas) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas. 

03.  Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

04.  Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

05.  Procure responder todas as questões. 

06.  Assine o Cartão-Resposta no local destinado à assinatura do candidato. 

07.  Não haverá substituição do Cartão-Resposta. 

08.  No final da prova, entregue o Cartão-Resposta e o Caderno de Provas. 

09.  Use unicamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realização: UNIVALI – ProEn 
Processo Seletivo 
 

 (DESTACAR SOMENTE ESTA PARTE) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Na região do litoral catarinense, os acidentes por animais aquáticos são relativamente comuns. So-
bre este tema é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Entre os tipos de ferimentos podemos ter a penetração passiva de espículas corpóreas de ouriços-
do-mar e células injetoras de peçonha, chamados de cnidócitos, pelos cnidários. 
B ⇒⇒⇒⇒ A água doce, quando aplicada no local do acidente por caravelas, neutraliza os nematocistos ínte-
gros aderidos na pele. 
C ⇒⇒⇒⇒ A maioria dos acidentes com os ouriços-do-mar é apenas traumática. 

D ⇒⇒⇒⇒ A dor provocada por caravelas pode ser controlada com compressas de água do mar gelada. 
___________________________________________________________________________________ 
 
02) No tratamento da acne é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Insuficiência hepática e hipertensão intracraniana são algumas das contraindicações ao uso de 
isotretinoína oral. 
B ⇒⇒⇒⇒ O tratamento hormonal pode ser uma opção em pacientes com acne persistente à terapia conven-
cional e na Síndrome dos Ovários Policísticos. 
C ⇒⇒⇒⇒ O peróxido de benzoíla reduz a população de P. acnes e os ácidos graxos livres. 

D ⇒⇒⇒⇒ A monoterapia e a antibioticoterapia por períodos mais prolongados (maiores que 6 meses) são 
estratégias para reduzir a resistência bacteriana aos antibióticos. 
___________________________________________________________________________________ 
 
03) É considerada alopecia não cicatricial: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Foliculite dissecante.    C ⇒⇒⇒⇒ Lúpus eritematoso discoide. 

B ⇒⇒⇒⇒ Liquen plano pilar.    D ⇒⇒⇒⇒ Alopecia areata. 
___________________________________________________________________________________ 
 
04) Sobre as neoplasias da pele é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A maioria dos Carcinomas Espinocelulares é de baixo risco para metástases e crescem em áreas 
fotoexpostas. 
B ⇒⇒⇒⇒ No Carcinoma Basocelular o subtipo histológico sólido tem menor risco de recidiva em relação ao 
subtipo micronodular. 
C ⇒⇒⇒⇒ Na úlcera de Marjolin ocorre formação de um Carcinoma Basocelular sobre uma ulceração crônica 
pós-queimadura. 
D ⇒⇒⇒⇒ Pacientes transplantados podem ter maior risco de Carcinoma Espinocelular por serem imunossu-
primidos. 
___________________________________________________________________________________ 
 
05) É característica dermatoscópica relacionado à lesão melanocítica benigna: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Rede pigmentar típica.    C ⇒⇒⇒⇒ Estruturas de regressão. 

B ⇒⇒⇒⇒ Véu cinza-azulado.     D ⇒⇒⇒⇒ Estrias irregulares. 
___________________________________________________________________________________ 
 
06) Sobre o Penfigoide Bolhoso é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O sinal de Nikolsky é negativo. 
B ⇒⇒⇒⇒ Autoanticorpos da classe IgG são identificados contra antígenos localizados no hemidesmossomo. 

C ⇒⇒⇒⇒ Alguns casos têm sido descritos na infância. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os corticosteroides têm pobre resposta nesta doença. 






07) Sobre a gestação é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O lúpus eritematoso sistêmico é associado ao aumento do risco de aborto espontâneo. 

B ⇒⇒⇒⇒ Há tendência à piora da acne no terceiro trimestre devido ao aumento da atividade das glândulas 
sebáceas. 
C ⇒⇒⇒⇒ A gestação pode ser fator de risco para artrite psoriásica. 

D ⇒⇒⇒⇒ Na psoríase, o método PUVA é uma alternativa segura de tratamento de gestantes. 
___________________________________________________________________________________ 
 
08) Na diabetes, observamos a sua associação com: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ a dermopatia diabética, caracterizada por hipercromia e sensação dolorosa ou pruriginosa nos 
punhos e cotovelos. 
B ⇒⇒⇒⇒ a necrobiose lipoídica, mais comum em mulheres e que podem evoluir para ulcerações. 

C ⇒⇒⇒⇒ a mal perfurante plantar, caracterizada por úlceras sempre muito dolorosas. 

D ⇒⇒⇒⇒ a acantose nigricante, que é tratada através de fototerapia. 
___________________________________________________________________________________ 
 
09) Em relação ao paciente com HIV, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A candidíase oral pode ser um importante marcador da AIDS. 

B ⇒⇒⇒⇒ Devido à imunossupressão torna-se mais raro observar os surtos de herpes simples. 

C ⇒⇒⇒⇒ Na candidíase oral, as placas brancas não podem ser removidas, ao contrário do que ocorre com 
a leucoplasia pilosa oral. 
D ⇒⇒⇒⇒ A radioterapia ou a quimioterapia é mandatória no Sarcoma de Kaposi, já que ele não costuma 
regredir com a terapia antirretroviral. 

 
 
10) Nas orientações sobre a fotoproteção é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Os agentes orgânicos nos fotoprotetores protegem a pele, refletindo ou dispersando a radiação 
UV ao formar uma barreira física na pele. 
B ⇒⇒⇒⇒ A associação de diferentes filtros orgânicos e inorgânicos pode ser feita para potencializar a ação 
fotoprotetora. 
C ⇒⇒⇒⇒ O uso de vestuários e acessórios, como chapéus e óculos, deve ser estimulado. 

D ⇒⇒⇒⇒ Substâncias como o betacaroteno podem atenuar as reações de fotossensibilidade causadas pela 
radiação visível. 
___________________________________________________________________________________ 
 
11) Sobre a pelagra é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A Síndrome Carcinóide pode estar relacionada a ela. 

B ⇒⇒⇒⇒ Pode ser causada por alcoolismo crônico ou o uso de drogas como isoniazida. 

C ⇒⇒⇒⇒ É causada pela deficiência de vitamina B12. 

D ⇒⇒⇒⇒ É caracterizada por dermatite, diarreia e demência. 
___________________________________________________________________________________ 
 
12) São consideradas características da Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Anticorpos anticardiolipina, baqueteamento digital e púrpuras no tronco. 

B ⇒⇒⇒⇒ Episódios de tromboses arteriais ou venosas, fenômeno da Raynaud e esclerose esofágica. 

C ⇒⇒⇒⇒ Livedo reticular, pancitopenia e osteoartrite. 






D ⇒⇒⇒⇒ Trombocitopenia, perdas fetais recorrentes, presença de anticorpos anticardiolipina e/ou anticoa-
gulante lúpico. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
13) Em relação aos hemangiomas na infância, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Ocorrem, com maior frequência, nos membros inferiores. 

B ⇒⇒⇒⇒ A maioria dos casos de hemangioma não requer tratamento medicamentoso. 

C ⇒⇒⇒⇒ Na maioria dos casos ocorre de modo múltiplo. Isso torna importante a investigação sistemática de 
todo o corpo. 
D ⇒⇒⇒⇒ Há predomínio no sexo masculino. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
14) Sobre os efeitos adversos de medicamentos utilizados na prática dermatológica é correto afirmar, 
exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Em geral, a isotretinoína tem mais efeitos colaterais em longo prazo sobre o osso do que a acitre-
tina. 
B ⇒⇒⇒⇒ Os antimaláricos podem desencadear piora da psoríase. 

C ⇒⇒⇒⇒ A neuropatia que ocorre com o uso da colchicina geralmente é irreversível. 

D ⇒⇒⇒⇒ A corticoterapia tópica pode desencadear hipertricose. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
15) Nas orientações sobre as zoodermatoses, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A tração simples é o método mais adequado para evitar a reação tipo corpo estranho que ocorre 
quando o carrapato (Ixodoidea) deixa restos de seu capitulum na pele. 
B ⇒⇒⇒⇒ É comum observar indivíduos com quadro clínico severo de escabiose provenientes da transmis-
são do S. scabiei de cães e gatos contaminados. 
C ⇒⇒⇒⇒ A tungíase é provocada pelo depósito de ovos de dípteros, geralmente nos pés.  

D ⇒⇒⇒⇒ O albendazol e a ivermectina são opções eficazes no tratamento da larva migrans. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
16) Todas as alternativas sobre o nevo de Stpitz estão corretas, exceto a: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Como o próprio exame histopatológico apresenta dificuldades para diferenciar os nevos de células 
fusiformes do melanoma, o exame dermatoscópico acrescenta pouco na acurácia diagnóstica. 
B ⇒⇒⇒⇒ O nevo de Spitz pode apresentar características histológicas que tornam difícil a diferenciação 
com o melanoma, refletindo um potencial biológico incerto. 
C ⇒⇒⇒⇒ A ocorrência do nevo de Spitz ocorre principalmente nas duas primeiras décadas de vida. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os corpos de Kamino podem ser observados no nevo de Spitz e correspondem a corpos globula-
res eosinofílicos. 
___________________________________________________________________________________ 
 
17) Em relação à hanseníase, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Na pesquisa da sensibilidade térmica, o uso de tubos de vidro contendo água a 70o C é aconse-
lhável, pois aumentam a sensibilidade de áreas com pouca alteração de sensibilidade. 
B ⇒⇒⇒⇒ O M. leprae tem alta patogenicidade e baixa infectividade. 

C ⇒⇒⇒⇒ Segundo o Ministério da Saúde, não se deve esperar o resultado da baciloscopia para iniciar o 
tratamento do paciente. 
D ⇒⇒⇒⇒ Os casos paucibacilares estão relacionados à baixa resistência do indivíduo ao bacilo e, por isso, 
fonte importante de transmissão da doença. 






18) Sobre o tratamento da leishmaniose, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ As pentamidinas são consideradas as drogas de primeira escolha. 

B ⇒⇒⇒⇒ A apresentação lipossomal da anfotericina B tem meia-vida mais longa, pois é sequestrada de 
forma lenta pelos macrófagos no fígado e baço, quando comparada à forma não lipossomal. 
C ⇒⇒⇒⇒ Um dos efeitos cardiovasculares dos antimoniais pentavalentes pode ser visto ao ECG como in-
versão e achatamento da onda T e aumento do espaço QT. 
D ⇒⇒⇒⇒ Diversas revisões sistemáticas agrupando grande número de trabalhos mostram a grande eficácia 
do uso da anfotericina B na leishmaniose. 
__________________________________________________________________________________ 
 
19) Sobre as queimaduras é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Na queimadura elétrica, a presença da urina escura pode indicar mioglobinúria. 

B ⇒⇒⇒⇒ O atendimento de emergência ao queimado grave deve seguir os princípios de suporte avançado, 
dando atenção a itens como as vias aéreas, a ventilação e a circulação. 
C ⇒⇒⇒⇒ Não se preconiza o uso de antibiótico de rotina para a prevenção de infecções em queimados. 

D ⇒⇒⇒⇒ A queimadura de profundidade de terceiro grau é geralmente acompanhado por dor intensa. 
__________________________________________________________________________________ 
 
20) É correto afirmar que o líquen escleroso (escleroatrófico): 
 
A ⇒⇒⇒⇒ tem como apresentação histopatológica a hiperceratose com espículas córneas, atrofia da camada 
e Malpighi e vacuolização da camada basal. 
B ⇒⇒⇒⇒ tem prevalência semelhante entre os homens e mulheres. 

C ⇒⇒⇒⇒ nunca ocorre na infância. 

D ⇒⇒⇒⇒ a terapia imunossupressora sistêmica é essencial na maioria absoluta dos casos de acometimento 
genital. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21) O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados e Municípios. 
 

 Sobre o sistema político brasileiro, analise as afirmações a seguir. 
 

l O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por um período de tempo 
determinado.  

  

ll A União está dividida em três poderes independentes e harmônicos entre si.  
  

lll O poder legislativo elabora leis, executa programas e a prestação de serviços públicos. 
  

lV O Brasil tem um sistema político pluripartidário. 
 
 Todas as afirmações corretas estão nos itens: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV    C ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV    D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 
___________________________________________________________________________________ 
 
22) Sobre o Porto do município de Itajaí (SC), marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam 
verdadeiras ou falsas.  
 

(    ) É o segundo do país em movimentação de cargas em contêineres. 
  

(    ) Maior exportador de carnes congeladas do país. 
  

(    ) Localiza-se no Oceano Atlântico. 
  

(    ) Considerado o maior porto do país. 






 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V    C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  F    D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F 
___________________________________________________________________________________ 
 
23) Em Santa Catarina, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, no próximo dia 03 de março de 
2013 alguns municípios terão uma renovação de eleições municipais. Portanto acontecerá uma nova 
eleição para Prefeito e Vice-prefeito.  
 

 Identifique quais são estes municípios. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Balneário Rincão, Campos Novos, Criciúma e Tangará. 

B ⇒⇒⇒⇒ Balneário Rincão, Campo Erê, Criciúma e Tangará. 

C ⇒⇒⇒⇒ Balneário Piçarras, Campo Erê, Criciúma e Tangará. 

D ⇒⇒⇒⇒ Itajaí, Braço do Norte, Lages e Lebon Régis. 
___________________________________________________________________________________ 
 
24) Em razão de sua vocação para a pesca o município de Itajaí (SC) é conhecido nacionalmente como: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ a capital brasileira da Pesca. 

B ⇒⇒⇒⇒ a capital brasileira da pesca do Atum. 

C ⇒⇒⇒⇒ a capital brasileira da pesca da Sardinha. 

D ⇒⇒⇒⇒ a capital nacional do Camarão. 
___________________________________________________________________________________ 
 
25) A Copa das Confederações de futebol em 2013 será disputada no Brasil. O evento acontecerá no 
mês de: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Agosto.    C ⇒⇒⇒⇒ Junho. 

B ⇒⇒⇒⇒ Julho.     D ⇒⇒⇒⇒ Setembro. 
___________________________________________________________________________________ 
 
26) 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. A Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil estabelece que o Brasil possui símbolos oficiais.  
 

 São símbolos nacionais oficiais, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Hino Nacional. 

B ⇒⇒⇒⇒ Moeda. 

C ⇒⇒⇒⇒ Bandeira Nacional. 

D ⇒⇒⇒⇒ Brasão da República e o Selo Nacional. 
___________________________________________________________________________________ 
 
27) Considere uma esfera cujo raio tem 5 cm. Assinale a alternativa que representa o valor do volume 
do menor cubo no qual esta esfera pode ser inserida. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 125 cm3    C ⇒⇒⇒⇒ 1250 cm3 

B ⇒⇒⇒⇒ 1000 cm3   D ⇒⇒⇒⇒ 100 cm3 
___________________________________________________________________________________ 
 
28) Um determinado veículo passou por um teste de desempenho no qual ele foi conduzido por 10 km 
no primeiro dia, por 20 km no segundo dia, por 40 km no terceiro dia e assim por diante.  
 

 Considerando que no último dia de testes o veículo rodou 5120 km, assinale a alternativa que con-
tém o número de dias em que foram realizados testes. 






A ⇒⇒⇒⇒ 8    C ⇒⇒⇒⇒ 7 

B ⇒⇒⇒⇒ 9    D ⇒⇒⇒⇒ 10 
___________________________________________________________________________________ 
 
29) João sempre mente. Ao ser questionado se tinha passado a noite em casa João disse: “Não é ver-
dade que passei a noite fora de casa.”  
 

 Considerando as afirmações acima podemos concluir que: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ João não passou a noite em casa. 

B ⇒⇒⇒⇒ João não está mentindo. 

C ⇒⇒⇒⇒ João passou a noite em casa. 

D ⇒⇒⇒⇒ João não passou a noite fora de casa. 
___________________________________________________________________________________ 
 
30) Antônio costuma organizar partidas de voleibol com seus amigos. Em uma determinada tarde estão 
prontos para jogar oito pessoas, dentre elas Antônio. 
 

 Assinale a alternativa que contém a quantidade de formações diferentes que podem ser feitas para 
um time de seis jogadores considerando que Antônio sempre joga. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 7    C ⇒⇒⇒⇒ 56 

B ⇒⇒⇒⇒ 28    D ⇒⇒⇒⇒ 21 
___________________________________________________________________________________ 
 
31) Se Maria é artista, então Ana é médica. Se Ana é médica, então Isa é engenheira. Ora, Isa não é 
engenheira, logo: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Ana é médica e Isa não é engenheira. 

B ⇒⇒⇒⇒ Maria é artista e Ana é médica. 

C ⇒⇒⇒⇒ Maria não é artista e Ana não é médica. 

D ⇒⇒⇒⇒ Maria não é artista e Ana é médica. 
___________________________________________________________________________________ 
 
32) Uma pesquisa foi realizada com um grupo de 50 pessoas a respeito de suas opiniões sobre dois 
candidatos ao governo. Deste grupo, 30 pessoas simpatizam com o candidato A, 20 simpatizam com o 
candidato B e 15 simpatizam com ambos os candidatos.  
 

 Assinale a alternativa que contém o número de pessoas que não simpatizam com nenhum dos dois 
candidatos. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 10    C ⇒⇒⇒⇒ 25 

B ⇒⇒⇒⇒ 15    D ⇒⇒⇒⇒ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 







