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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.16: MÉDICO DERMATOLOGISTA 
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(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões) 

 

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica 

a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

(__) A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos 

praticamente dobrou de 2005 para 2013. 

(__) As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova. 

(__) O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

a) V - V- F  b) F - V – V  c) F - V- F  d) V - F - F 

 

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é: 

 

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres. 

b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no 

país. 

MÉDICO DEMATOLOGISTA 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como 

a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes. 

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de 

diferentes realidades socioeconômicas.  

 

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se 

de uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) 

é desigualdade. 

III. O texto está em desacordo com a norma culta. 

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja 

alteração de sentido na frase. 

 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.   b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas.   d) Apenas II e III estão corretas. 

 

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto: 

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L. 

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em 

hiato.  

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos 

proparoxítonos. 

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E. 

 

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais 

baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas 

pelo processo de: 

 

a) Derivação sufixal – composição.   b) Aglutinação - derivação sufixal. 

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.  d) Derivação prefixal – composição. 

 

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as 

questões de 06 a 09. 

 

Tão velho estou como árvore no inverno,  

vulcão sufocado, pássaro sonolento.  

Tão velho estou, de pálpebras baixas,  

acostumado apenas ao som das músicas,  

à forma das letras.  

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético  

dos provisórios dias do mundo:  

Mas há um sol eterno, eterno e brando  

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.  
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Desculpai-me esta face, que se fez resignada:  

já não é a minha, mas a do tempo,  

com seus muitos episódios.  

 

Desculpai-me não ser bem eu:  

mas um fantasma de tudo.  

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,  

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.  

 

Desculpai-me viver ainda:  

que os destroços, mesmo os da maior glória,  

são na verdade só destroços, destroços.  

 

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz 

das lâmpadas”. 

a) Pronome oblíquo.    b) Objeto direto.     c) Agente da passiva.    d) Pronome reflexivo. 

 

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente 

em: 

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo. 

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços. 

c) Fere-me a luz das lâmpadas. 

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando. 

 

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente 

no poema de Cecília Meireles acima. 

 

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar 

no colo.  

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios 

de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta 

velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. 

Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.  

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ 

Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé do borralho, 

/olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher 

cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, 

/ tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na 

minha vida – / a vida mera das obscuras. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em 

“Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas 

intermináveis sombras.”. 

 

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o 

recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos 

portam, que constituem um aspecto negativo. 

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à 

característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico. 
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c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o 

enunciador receberá muitos mil anos. 

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a 

conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas. 

 

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce 

e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. 

Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.” 

a) Aliteração.  b) Gradação.  c) Escala.  d) Zeugma. 

 

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa 

máquina? 

a) 2 grãos de café/segundo. 

b) 10 grãos de café/segundo. 

c) 5 grãos de café/minuto. 

d) 15 grãos de café/minuto. 

 

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 

colares? 

a) 2 horas 

b) 1,5 horas 

c) 2,5 horas 

d) 3 horas 

 

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador 

de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede? 

 

a) DNS.  b) ISO.   c) TCP/IP.   d) FTP. 

 

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas: 

 

a) Tecla Windows+N.   b) Tecla Windows+M. 

c) Alt+F4.     d) Alt+M. 

 

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. 

Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla: 

 

a) Insert.  b) Enter.  c) End.   d) Backspace. 

 

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de: 

a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função 

de confiança. 

d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 
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17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas 

hipóteses: 

 

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos). 

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a 

encargos temporários de obras e serviços de engenharia.  

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI. 

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI. 

 

Qual das alternativas abaixo está CORRETA? 

a) I   b) II    c) III    d) IV 

 

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos 

administrativos? 

a) Consensual.  b) Formal.  c) Oneroso.  d) Cumulativo. 

 

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a: 

a) 2 meses no mesmo tipo de atividade. 

b) 3 meses no mesmo tipo de atividade. 

c) 4 meses no mesmo tipo de atividade. 

d) 6 meses no mesmo tipo de atividade. 

 

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido 

pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, 

como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece 

quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. 

Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda 

imediata do mandato ou direitos políticos cassados. 

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é 

encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso 

e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo 

segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF. 

 

a) I e II estão corretos.   b) I e III estão errados. 

c) I, II e III estão corretos.   d) I, II e III estão errados. 
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21. A Medicina Baseada em Evidências (MBE) é um conceito que surgiu pela primeira 

vez em 1992, na McMaster University, pelo cientista epidemiologista Gordon Guyatt. 

Sobre a MBE, assinale o item CORRETO: 

 

a) O processo da MBE se inicia com uma análise estatística, ou seja, uma boa análise é o 

passo mais importante para o início de uma pesquisa.  

b) A formulação da pergunta científica se baseia em três pilares fundamentais: a situação 

clínica, a intervenção e o desfecho clínico.  

c) A hierarquia dos níveis de evidência não é estática, ou seja, a ordem apresentada 

pode ser modificada em virtude da questão clínica.  

d) Os ensaios clínicos randomizados são estudos secundários que respondem apenas 

questões de tratamento.  

 

22. Para se praticar a Medicina Baseada em Evidências (MBE) se faz necessário seguir 

passos, como o citado CORRETAMENTE no item:  

 

a) Transformação da necessidade de informação exclusivamente sobre diagnóstico em 

uma pergunta que pode ou não ser respondida.  

b) Identificação de várias evidências que possam responder à pergunta formulada, 

independente do desenho de estudo para a questão clínica.  

c) Acesso às principais bases de dados da área da saúde.  

d) Realização de uma análise crítica da evidência em relação à validade e ao impacto, 

independente da sua utilidade na prática.  

 

23 A anamnese é de fundamental importância para a relação médico-paciente. Sobre o 

tema, aponte o item INCOERENTE:  

 

a) A anamnese e o exame físico são partes distintas do exame clínico, que se 

complementam para o estabelecimento de um diagnóstico.  

b) A anamnese deve ser feita a partir da entrevista com o paciente, com a utilização 

de termos técnicos para que haja uma compreensão de toda a equipe de saúde acerca 

do problema de saúde do paciente.  

c) O conhecimento e a compreensão das condições culturais do paciente representam 

uma ajuda inestimável para o reconhecimento da doença e do próprio paciente.  

d) Sintomas bem investigados e compreendidos abrem caminho para um exame físico 

objetivo.  

 

24. Sobre as variáveis, marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:  

 

(   ) A variável dependente é variável causal, ou seja, é aquela candidata a explicar a 

variável independente. 

(    ) A variável quantitativa contínua, tem como exemplo temperatura corporal, altura etc. 

(    ) A variável quantitativa discreta admite valores fraccionados. 

(  ) A variável qualitativa lida com diferentes “radicais”, por exemplo: profissão, 

escolaridade, bairro etc. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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A sequência CORRETA é:  

a) F-V-F-V.  b) V-V-F-F.  c) V-F-V-F.  d) F-V-V-V. 

 

25. A Constituição Federal de 1988 traz importantes avanços para a Seguridade Social, 

destacando-se a área da saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das 

propostas do Projeto de Reforma Sanitária, que foi construído a partir de meados dos anos 

1970, o SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde em 1990. A proposta do 

Projeto de Reforma Sanitária tem como premissa básica a defesa da saúde como direito 

de todos e dever do Estado. Marque o item que NÃO corresponde a um dos fundamentos 

dessa proposta.  

 

a) Democratização do acesso. 

b) Transparência no uso de recursos e ações do governo. 

c) Adoção de um novo modelo assistencial fraccionado. 

d) Interdisciplinaridade nas ações. 

 

26. Marque o item FALSO em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, 

conforme a Lei 8.080/90. 

a) Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos. 

b) Direito a informação sobre sua saúde. 

c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em dois níveis de assistência. 

d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. 

 

27. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo _________ dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

__________ ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

__________ de direito privado. Complete os espaços conforme o artigo 197 da 

Constituição Federal de 1988 e marque o item CORRETO. 

a) Ao Poder público, elaboração, física. 

b) Ao Estado, execução, somente jurídica. 

c) Ao Poder público, execução, física ou jurídica. 

d) Às organizações públicas, implementação, física ou jurídica.  

 

28. Leia a afirmativa a seguir e marque a alternativa INCORRETA que não corresponde 

as legislações atuais do Sistema Único de Saúde. 

 

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

a) Com exceção de material humano, como tecido ou órgãos, as práticas de saúde podem 

ser comercializadas por profissionais liberais. 

b) É vedada qualquer participação direta ou indireta, de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País. 

c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do 

SUS, na hipótese do art. 24. 

d) A participação complementar dos serviços privados será observada de acordo com as 

normas de direito público. 
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29. Com base no Decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado 

como o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o(a) 

chamado(a): 

 

a) Rede de Atenção à saúde. 

b) Região de saúde. 

c) Mapa de saúde. 

d) Serviços especiais de acesso aberto. 

 

30. No exame dermatológico, a caracterização do tipo de lesão orienta para o diagnóstico. 

Áreas abertas da pele, consequentes à perda de parte ou de toda a epiderme, podem ser 

por traumas ou ocorrer em várias doenças cutâneas inflamatórias ou infecciosas, são 

chamadas de: 

a) Vegetação.  b) Placas.  c) Erosões.  d) Máculas.  

 

31. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por 

uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, tendo sido identificada 

no ano de 1873 pelo cientista Armauer Hansen. De acordo com o diagnóstico e tratamento 

da doença em questão, assinale a alternativa que contém os enunciados CORRETOS. 

 

I- Os efeitos adversos secundários à quimioterapia são frequentes. Os mais graves 

relacionam-se à rifampicina e geralmente ocorrem nas primeiras 2 semanas. 

II- Nos casos de reação crônica ou subintrante, deve-se investigar parasitose intestinal, 

infecções, cárie dentária e estresse emocional e usar clofazimina, 300 mg/dia/30 dias, 

reduzindo 100 mg a cada 30 dias, associando prednisona ou talidomida. 

III- Na reação tipo 1, há provas do benefício da talidomida e clofazimina. Na reação tipo 

2, usa-se a prednisona, 1-1,5 mg/kg/dia, mantendo a dose até o fim do tratamento.  

IV- Pelo fato da baciloscopia sempre evidenciar o Mycobacterium leprae nas lesões 

hansênicas ou em outros locais de coleta, a baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico 

de hanseníase.  

 

a) I-II.  b) I-III-IV.  c) II-IV. d) Nenhuma das alternativas. 

 

32. Paciente de 26 anos de idade, do sexo masculino, trabalhador de empreiteira que usa 

bota e meias diariamente, procura atendimento com queixa de mau cheiro nos pés, 

“rachaduras” na pele dos calcanhares e sudorese excessiva. Assinale a alternativa 

CORRETA, segundo diagnóstico, agente etiológico e tratamento de escolha, 

respectivamente: 

 

a) Psoríase plantar /Uma bactéria / Tiabendazol pomada. 

b) Queratolise plantar sulcada / Uma bactéria / Eritromicina 2% em solução 

alcoólica. 

c) Queratolise plantar sulcada / Um fungo / Compressas de permanganato de potássio. 

d) Psoríase plantar / Um fungo / Compressas de permanganato de potássio. 
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33. A acne é uma afecção crônica, universal e multifatorial, que surge na adolescência e 

pode estender-se à vida adulta, acometendo homens e mulheres. Sobre a patogenia da 

Acne Vulgar, marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) segundo corresponda e assinale a 

opção CORRETA. 

 

1- Há uma queratinização anômala do infundíbulo folicular. 

2- Bactérias tem papel na patogenia da acne. 

3- A levadura pityrosporum ovale pode ser encontrada no orifício folicular, e colabora na 

patogenia da acne. 

4- Existe uma tendência hereditária, transmitidas por gens autonômicos dominantes. 

 

a) V-V-V-V.  b) V-V-V-F.  c) V-V-F-V.  d) F-V-F-V. 

 

34. O Melanoma, também conhecido como melanoma maligno, é um tipo de câncer que 

se desenvolve a partir dos melanócitos, que são células produtoras de melanina. Esta 

neoplasia maligna ocorre geralmente na pele, mas pode manifestar-se mais raramente na 

boca, intestinos ou olhos. Baseado nas formas clínicas assinale qual das seguintes opções 

está ERRADA. 

 

a) O melanoma superficial representa 25 % dos casos de melanoma, é o mais 

agressivo dos melanomas e mais frequente na velhice. 

b) O melanoma lentiginoso acral é menos frequente em pacientes da raça branca. 

c) O Lentigo maligno é um carcinoma in situ bem superficial, marrom, formando nódulos 

elevados em partes muito expostas ao sol. Mais comum em idosos. 

d) O nodular representa 15% dos casos, é um nódulo invasivo, agressivo, que pode ter 

diversas cores e é mais comum em idosos. 

 

35. O carcinoma basocelular é o tumor maligno cutâneo localmente invasivo, raramente 

se espalha para outras partes do corpo, embora possa se desenvolver em tecidos 

adjacentes se não for tratado. Sobre o assunto é INCORRETO afirmar: 

 

a) A exposição à radiação solar intensa e prolongada aumenta o risco no desenvolvimento 

desta neoplasia. 

b) A cirurgia micrográfica de Mohs tem a melhor taxa de cura para o carcinoma 

basocelular. É especialmente útil no tratamento de tumores grandes; tumores com bordas 

não bem definidas; tumores em locais como, nariz, olhos, orelhas, testa, couro cabeludo, 

dedos e área genital e tumores recidivados. 

c) A criocirurgia pode ser usada para alguns carcinomas basocelulares pequenos, e 

também recomendada para tumores maiores ou localizados em regiões, como nariz, 

orelhas, pálpebras, couro cabeludo ou pernas. 

d) O vismodegib é um medicamento alvo para o tratamento de alguns casos avançados 

ou recidivas do câncer de pele basocelular. 

 

36. De acordo com seus conhecimentos sobre alopecia androgênica, assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) Indivíduos com deficiência hereditária de 5 alfa redutase são, por via de regra calvos. 

b) A Di-Hidrotestosterona, DHT é considerada responsável pela progressiva 

miniaturização dos folículos pilosos geneticamente determinados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Melan%C3%B3citos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Melanina
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Melanoma_de_coroide&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_in_situ
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c) No padrão mais frequente de calvície feminina surgem “entradas” nas laterais da 

linha frontal de crescimento dos cabelos, junto com o progressivo raleamento dos fios no 

topo da cabeça.  

d) Mulheres com síndrome do ovário policístico têm menor predisposição a desenvolver 

alopecia androgenética. 

 

37. O enterovírus 71, também chamado de vírus cosxackie, da família das enteroviroses 

é responsável pela ocorrência de qual das seguintes doenças: 

 

a) Molusco contagioso.      b) Impetigo. c) Doença mão-pé-boca. d) Sarampo. 

 

38. Qual das seguintes características PERTENCE à forma Borderline ou Dimorfa da 

Hanseníase: 

 

a) Nesta forma são relevantes a frequência e gravidade dos danos neurais, 

responsáveis por incapacidades e deformidades na hanseníase. 

b) Tem início insidioso e progressão lenta, esta forma clínica avança através dos anos, 

envolvendo difusamente extensas áreas do tegumento, múltiplos troncos nervosos, e 

inclusive outros órgãos, até que o paciente perceba seus sintomas. 

c) A lesão inicial se expressa como uma área de hipoestesia definida ou não por uma lesão 

visível. 

d) Pode evoluir com cura espontânea, desenvolver-se lentamente, ou, ainda, involuir, 

ressurgindo, tardiamente, com características clínicas definidas, dentro do espectro da 

doença, de acordo com sua capacidade de resposta imune ao M. leprae. 

   

39. Procura atendimento homem de 27 anos com vida sexual ativa, referindo ter praticado 

sexo oral sem uso de camisinha, apresentando as seguintes lesões: 

 

 
Qual das alternativas corresponde com a sua impressão diagnóstica? 

     

a) Infecção pelo papiloma vírus humano.       b) Líquen plano reticular. 

c) Granuloma piogênico.         d) Candidíase eritomatosa eritoplástica. 

 

40. A rosácea é uma doença de pele comum, cujos sintomas envolvem áreas de 

vermelhidão na pele e lesões inflamadas, especialmente nas bochechas, nariz, testa e 

queixo. Muitas vezes começa entre as idades de 30 e 50 anos e afeta mais mulheres do 

que homens. São opções terapêuticas da doença, EXCETO: 

 

a) Uso tópico de metronidazol 0,75%.  b) Esteroide sistêmico. 

c) Luz intensa pulsada.    d) Inibidores da calcineurina. 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome-do-ovario-policistico
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41. A pitiríase versicolor é uma infecção fúngica comum da pele. Nela, o fungo interfere 

na pigmentação normal da pele, resultando em pequenas manchas espalhadas pelo corpo. 

Assinale qual dos seguintes agentes etiológico é o responsável por esta doença.  

 

a) Trichophytom rubrum. 

b) Vírus HV-6 e 7 (herpes vírus do tipo 6 e do tipo 7) 

c) Trichosporon beiguelii. 

d) Pytirosporum orbiculare. 

 

42. O nevo melanocítico, ou nevo pigmentado, é um tumor benigno composto pelas 

células que dão cor à pele (melanócitos) Podem estar presentes desde o nascimento (nevos 

congênitos) ou se desenvolver com o passar dos anos. Existem critérios histológicos 

relacionados à possibilidade de malignidade dos mesmos. 

Assinale o enunciado INCORRETO:  

 

a) Presença de invasão vascular.  

b) Presença de maturação das células névicas. 

c) Número elevado de mitoses e de atipias citonucleares. 

d) Epidermotropismo de células isoladas na periferia da lesão. 

 

43. Quanto as dermatoses metabólicas, assinale a opção que descreve os elementos que 

compõe o quadro clinico da Pelagra. 

a) Pele seca, eritema e descamação. Pode a i n d a  h a ver alopecia e intertrigos com 

erosões.  

b) Formas m í n i m a s caracterizam-se p o r  sequidão e descamação fina da pele, 

especialm e n t e  dos membros inferiores e dorso. Nas formas graves, o aspecto é 

pelagróide, associando eri tema, púrpura , p i g m entação. 

c )  D e r m a t i t e, d i a r r e i a  e demên c i a .  

d) Emagrecimento, g r a n d e  p e r d a  de g o r d u r a  e massa muscular, fácies simiesca. 

 

44. Psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele e articulações, imuno-mediada, 

de base genética, com grande polimorfismo de expressão clínica. A doença pode ocorrer 

em qualquer idade com picos de incidência na segunda e quinta décadas de vida 

associados a diferentes antígenos de histocompatibilidade. 

Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) segundo corresponda e escolha a opção que contem 

a sequência CORRETA: 

 

I- A psoríase se manifesta, na maioria das vezes, por placas eritemato-escamosas, bem 

delimitadas, ocasionalmente pruriginosas, em áreas de traumas constantes na pele – 

cotovelos, joelhos, região pré-tibial, couro cabeludo e região sacra. 

II- O álcool e o tabaco não são considerados fatores de risco para a psoríase. 

III- Só nos 25% dos casos são identificadas alterações ungueais, especialmente onicólise 

e depressões cupuliformes. 

 IV- O sol, em geral, melhora a psoríase. Entretanto, ela pode ser agravada via fenômeno 

de Koebner se houver exposição solar aguda e intensa. 

V- O aumento na atividade da doença em pacientes HIV positivos melhora no início da 

infecção e tende a piorar nas formas avançadas. 

 

a) V-F-F-V-F. b) V-V-F-V-F. c) V-F-V-V-F.  d) F-FV-V-F. 
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45. A pele é o maior órgão do corpo humano. Reveste o organismo preservando a 

homeostasia do meio interno. Qual das camadas da epiderme está constituída por 

queratinócitos com aspecto poligonal e por células de Langerhans. Assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) Camada espinhosa ou camada de Malpighi.  b) Camada basal. 

c) Camada córnea.      d) Camada granulosa. 

 

46. A Escabiose é uma zoodermatose contagiosa causada pela infestação cutânea do ácaro 

Sarcoptes scabiei, variedade hominis, bastante frequente em nosso meio. Sobre o assunto 

assinale o enunciado INCORRETO: 

 

a) É transmitida principalmente pelo contato físico, inclusive sexual. 

b) O período de incubação é de seis semanas, quando então aparece a erupção 

pruriginosa. 

c) Presente em todas as idades sem distinção de sexo ou raça. 

d) A fêmea fecundada penetra na epiderme escavando um sulco no estrato córneo ou 

granuloso com progressão noturna; depositam de 40 a 50 ovos. 

 

47. A sinonímia da Erupção Polimórfica Gestacional (EPG) é: 

a) Prurido gravidarum.   b) Eczema Gestacional 

c) Rash Toxêmico Gestacional.  d) Herpes Gestacional. 

 

48. Quanto às dermatoses mais comumente encontradas em pele envelhecida, observe a 

imagem e assinale a qual delas pertence: 

 

 
 

a)  Angioma rubi.       b) Acrocordon.           c)Melanose solar. d) Rinofima. 

 

49. Dos seguintes enunciados assinale qual deles NÃO corresponde à causas diretas de 

dermatoses ocupacionais: 

 

a) Cimento, solventes, óleos de corte, detergentes, ácidos e álcalis. 

b) Aditivos da borracha, níquel, cromo e cobalto como contaminantes do cimento e 

resinas. 

c) Bactérias, fungos, leveduras, vírus e insetos. 

d) A não utilização de proteção adequada ou sua utilização incorreta ou ainda o uso 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI) de má qualidade. 
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50. Constatar a inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou 

ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão é considerada: 

 

a) Imperícia.  b) Imprudência. c) Negligência. d) Diligência. 

 

 

 

 


