
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

DERMATOLOGISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 

nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
 
21. O eczema ou dermatite eczematosa de contato é uma erupção frequente na clínica dermatológica. O sistema 

imune participa de todos os tipos de dermatite de contato (Sampaio e Rivitti, 3ª edição página 189). Com relação 

a esta assertiva, marque a questão INCORRETA. 

 

(A) Os mecanismos da dermatite irritativa e alérgica são similares, com diferença no tempo de ação de 

queratinócitos e linfócitos. 

(B) A dermatite de contato por irritação primária (DCIP), antes considerada apenas reação inflamatória, na 

verdade tem participação do sistema imunológico. 

(C) A dermatite de contato alérgica (DCA) corresponde a uma reação alérgica tipo IV, ativada por uma 

substância (hapteno) com características que a transforma num antígeno. 

(D) A fitofotodermatose provocada por furocoumarinas existente no limão é exemplo de dermatite de contato 

fotoalérgica. 

(E) A delimitação e a localização do processo eruptivo são elementos importantes na diagnose da dermatite 

eczematosa de contato. 

 

22. A dermatite atópica (DA) é uma manifestação eczematosa peculiar, frequentemente associada à asma e ou rinite 

alérgica. Em relação a esta dermatite, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Prurido é manifestação constante na DA, mas pode faltar na fase adulta. 

(B) Eczema infantil surge, em regra a partir do terceiro mês, com lesões eczematosas nas regiões malares. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(C) A polpite descamativa crônica, apesar de estar associada à DA constitui eczema de contato por irritante 

primário, não sendo manifestação característica do atópico. 

(D) Na DA, não ocorre positividade aos testes cutâneos imediatos. 

(E) Os corticoides sistêmicos são os medicamentos mais úteis no tratamento da DA. 

 

As questões 23 e 24 devem ser respondidas de acordo com as seguintes informações: paciente do sexo masculino, 

de 64 anos de idade chega à consulta com edema de mãos e pés referindo dor em membros inferiores e articulações 

de dedos, apresentando placas infiltradas em todo o tronco e membros inferiores e superiores. Informa ter realizado 

tratamento regularmente com poliquimioterapia (PQT) para hanseníase multibacilar em 2005, tendo tido alta por cura 

em 2007. 
 

23. A conduta mais adequada para este caso é: 
 

(A) Iniciar tratamento específico, pois trata-se de recidiva de hanseníase. 

(B) Iniciar tratamento para reação tipo 2, com talidomida e solicitar biópsia de lesão. 

(C) Solicitar baciloscopia e iniciar algum tratamento apenas após o resultado do exame. 

(D) Iniciar tratamento com prednisona e solicitar baciloscopia para investigar recidiva. 

(E) Iniciar tratamento com antialérgico, afastando, pois, hanseníase.  

 

24. O resultado da baciloscopia sendo positivo, com bacilos viáveis, e Índice baciloscópico (IB) de 4,5, o diagnóstico 

do paciente é: 
 

(A) Reação hansênica tipo 1. 

(B) Hanseníase boderline-virchowiana(BV) + mãos e pés reacionais. 

(C) Hanseníase boderline tuberculóide (BT).  

(D) Reação hansênica tipo 2. 

(E) Hanseníase virchowiana.  

 

25. A hanseníase é moléstia infectocontagiosa, de evolução crônica, causada pelo Mycobacterium leprae. Em 

relação à doença e ao bacilo, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) O Mycobacterium leprae tem alta infectividade e baixa patogenicidade. 

(B) A resistência ao bacilo é hereditária. 

(C) A maioria da população tem imunidade celular específica contra o bacilo. 

(D) A positividade da reação de Mitsuda aumenta com a idade. 

(E) A evolução da infecção e da moléstia independe do genoma do hospedeiro. 

 

26. A sífilis ou lues foi uma das mais importantes doenças da humanidade. Em relação à doença, marque a opção 

CORRETA. 
 

(A) Cancro mole e herpes genital não entram na diagnose diferencial da sífilis. 

(B) Sífilis adquirida é a infecção pelo Treponema palidum depois do nascimento. 

(C) O cancro duro surge exclusivamente na região genital feminina ou masculina. 

(D) As Reações Sorológicas para Sífilis (RSS) tornam-se reagentes logo na semana seguinte do aparecimento 

do cancro duro. 

(E) Sífilis tardia latente tem sorologia não reagente. 

 

27. As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande problema de saúde pública, representam um 

complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. Em relação às análises dos 

perfis epidemiológicos da leishmaniose tegumentar americana (LTA), marque a opção INCORRETA. 
 

(A) Observa-se mudança no perfil epidemiológico da doença, antes considerada zoonose de animais silvestres. 

(B) Pode ocorrer transmissão em áreas de vegetação primária. 

(C) Pode ocorrer transmissão devido a atividades ocupacionais ou de lazer. 

(D) Observa-se transmissão em áreas periurbanas, por adaptação do mosquito transmissor. 

(E) O homem faz parte da cadeia epidemiológica da LTA, podendo transmitir a doença a outra pessoa. 
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28. São características próprias da forma difusa de LTA: 

 

(A) Lesões ulceradas e múltiplas. 

(B) Riqueza de parasitos em pesquisa direta e anergia ao antígeno de Montenegro. 

(C) Lesões vegetantes e poucos parasitos na pesquisa direta. 

(D) Forma comum em todo o território brasileiro. 

(E) Forma clínica com lesões múltiplas, causada pela Leishmania (L) brasiliensis. 

 

29. A psoríase é uma doença sistêmica inflamatória crônica, não contagiosa, que afeta a pele, as unhas e, 

ocasionalmente, as articulações. Assinale a opção INCORRETA, relativa a esta doença: 

 

(A) É classificada como doença autoimune, embora sua fisiopatologia não esteja totalmente esclarecida. 

(B) A predisposição genética é um fator relevante no aparecimento da doença. 

(C) Doença de adultos, não ocorre em crianças. 

(D) Tem formas clínicas características que podem estar sobrepostas. 

(E) A distribuição entre os sexos é semelhante. 

 

30. Segundo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da Psoríase no Brasil, o tratamento inicial para psoríase 

grave é: 

 

(A) Fototerapia. 

(B) Metotrexato (MTX). 

(C) Corticoides sistêmicos. 

(D) Biológicos. 

(E) Acitretina. 

 

31. A escabiose ou sarna é dermatose comum, produzida por um ácaro, Sarcoptes scabiei, variedade hominis. As 

assertivas a seguir são corretas, com EXCEÇÂO de: 

 

(A) É transmitida por contato pessoal, sem predileção por idade, sexo ou raça. 

(B) A possibilidade de transmissão por roupas é excepcional. 

(C) O macho não invade a pele e morre após a cópula. 

(D) A diagnose é sugerida pelo prurido noturno, encontro de lesão característica (túnel) e distribuição das 

lesões. 

(E) A sarna nodular necessita de novo tratamento específico, desde que lesões pápulo-nodulares pruriginosas 

persistem após instituição do tratamento. 

 

32. Larva migrans é uma afecção frequente causada por nematelmintos. No homem, o agente causador desta 

dermatose são larvas de: 

 

(A) Ancylostoma hominis. 

(B) Ancylostoma acaninum. 

(C) Ancylostoma brasiliensis. 

(D) Gnasthostoma spinigerum. 

(E) Ancylostoma duodenale. 

 

33. Entre os mecanismos de defesa da pele contra infecções bacterianas, podem-se citar os seguintes, com 

EXCEÇÃO de: 

 

(A) Baixo pH (5,5). 

(B) Presenças de constituintes da secreção sebácea, como ácidos graxos insaturados. 

(C) Relativa sequidão da pele. 

(D) Presença de Staphilococus epidermidis. 

(E) Xerose cutânea intensa. 
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34. Em relação à erisipela, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) É causada por estreptococos beta-hemolíticos, grupo A. 

(B) Há separação nítida entre celulite e erisipela de membros inferiores em adultos, necessitando de diagnose 

laboratorial para diferenciá-las. 

(C) Diabetes e imunodeficiências são algumas das doenças que facilitam o desenvolvimento da infecção. 

(D) A droga de escolha para o tratamento é a penicilina. 

(E) É infecção universal, não tendo prevalência em nenhum grupo etário. 

 

35. Acne é uma afecção dos folículos pilossebáceos que se localizam na face e na região anteroposterior do tórax. 

Em relação à sua fisopatogenia, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Existe tendência hereditária, transmitida por genes autossômicos dominantes. 

(B) Há queratinização anômala no infundíbulo folicular levando a obstrução do orifício folicular. 

(C) A hipersecreção sebácea ocorre mais frequentemente por aumento dos andrógenos circulantes. 

(D) Bactérias participam na patogênese, com maior frequência o Propionibacterium acnes. 

(E) Staphylococus epidermidis e outros micrococos que produzem lipases contribuem para o agravamento do 

quadro. 

 

36. Constitui contraindicação absoluta para uso da isotretinoina oral: 

 

(A) Menores de 15 anos. 

(B) Uso concomitante de tetraciclinas. 

(C) História pregressa de depressão. 

(D) Aumento discreto das taxas de colesterol, triglicérides e transaminases. 

(E) Gravidez  

 

37. Micoses superficiais são grupos de afecções causadas por fungos, limitadas às camadas queratinizadas ou 

semiqueratinizadas da pele. Em relação às dermatofitoses, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) As tinhas de couro cabeludo ocorrem quase sempre em crianças. 

(B) O clima não tem influência importante no aparecimento das afecções. 

(C) Animais infectados podem ser portadores sãos e responsáveis pela transmissão da infecção. 

(D) A transmissão pode ser por contato direto ou indireto através de materiais contaminados. 

(E) A descamação normal da pele tende a eliminar os dermatófitos e os ácidos graxos têm ação antifúngica. 

 

38. A paracoccidioidomicose é doença crônica ou subaguda causada por fungo dimórfico, o Paracoccidioides 

brasiliensis. Em relação aos tipos agudos ou subagudos da doença, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Surge em adultos, geralmente após os 20 anos. 

(B) Há sempre comprometimento progressivo do estado geral. 

(C) Caracterizam-se por linfoadenopatias, atingindo principalmente crianças e jovens, em geral decorrentes da 

primoinfecção. 

(D) A doença é sempre restrita aos linfonodos. 

(E) O comprometimento mucoso e pulmonar é muito frequente. 

 

39. A cromomicose ou cromoblatomicose é micose profunda, crônica e progressiva da pele e do subcutâneo. As 

afirmações seguintes em relação a esta micose são corretas, com EXCEÇÃO de: 

 

(A) O nome cromoblastomicose é mais apropriado já que o fungo se reproduz por brotamento. 

(B) A localização da afecção é geralmente nos membros inferiores e unilateral. 

(C) Ocorre na maioria dos casos em trabalhadores rurais adultos. 

(D) A propagação se processa por contiguidade. 

(E) Raramente há comprometimento de linfonodos e disseminação por via hemática ou linfática. 
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40. Esporotricose é uma das micoses profundas mais frequentes em nosso meio. A droga específica para seu 

tratamento é: 

 

(A) Fluconazol. 

(B) Fluocitosina. 

(C) Sulfas. 

(D) Itraconasol. 

(E) Iodo. 

 

41. São afecções epiteliais pré-malignas, com EXCEÇÃO de:  

 

(A) Melanose solar. 

(B) Queratose solar. 

(C) Queratose seborreica. 

(D) Doença de Bowen. 

(E) Eritroplasia. 

 

42. Herpesvirus são vírus da família Herpesviridae, etiológicos de infecções em homens e animais. Em relação ao 

Herpes Simples, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A transmissão da infecção ocorre por meios indiretos, como fômites. 

(B) Cerca de 90% dos adultos têm sorologia positiva para o herpes simples tipo 1 (HSV-1) 

(C) O vírus não pode ser transmitido na ausência de lesão clínica. 

(D) O panarício herpético é infecção muito comum hoje entre profissionais de saúde. 

(E) O herpes genital caracteriza-se por lesões restritas às mucosas genitais. 

 

43. Em relação à Varicela-Herpes zoster, é INCORRETA a seguinte assertiva: 

 

(A) Em geral, infecta o homem na infância, causando o quadro da varicela. 

(B) Noxas diversas podem causar reativação do vírus causando herpes zoster. 

(C) Podem ocorrer, excepcionalmente, casos de herpes zoster após contato com doentes de varicela. 

(D) Não há possibilidade de ocorrência de herpes zoster após contato com outro doente de zoster. 

(E) É possível uma criança adquirir varicela por contato de doente de zoster. 

 

44. A introdução de milhares de drogas medicamentosas possibilitou tratamentos eficientes para inúmeras doenças, 

mas também possibilitou o maior número de reações adversas a drogas. Os mecanismos imunes que podem 

estar envolvidos nas erupções por drogas são, com EXCEÇÃO de: 

 

(A) Dependentes de IgE. 

(B) Citotóxicos. 

(C) Dependentes de complexos imunes. 

(D) Mediados pela imunidade celular. 

(E) Mediados pela imunidade humoral. 

 

45. São fatores na gênese dos carcinomas espinocelulares, com EXCEÇÃO de: 

 

(A) Corantes e conservantes em alimentos industriais. 

(B) Sol e Fumo. 

(C) Fatores imunológicos. 

(D) Vírus. 

(E) Arsênico. 
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46. Tipo de carcinoma epidermoide mais frequentemente metastásico: 

 

(A) Epitelioma cuniculatum 

(B) Condiloma acuminado de Buschke-Leowenstein 

(C) Carcinoma espinocelular de mucosas (lábio) 

(D) Papilomatose oral florida 

(E) Carcinomas da face oriundos de queratose solar. 

 

47. O Carcinoma Basocelular é considerado o mais benigno dos tumores malignos da pele. Em relação à sua 

histogênese, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) É constituído por células semelhantes às células basais da epiderme. 

(B) Origina-se de células epiteliais imaturas pluripotentes. 

(C) Além das células basais origina-se de diferentes partes do aparelho folicular. 

(D) É capaz de originar metástases com frequência. 

(E) Possui malignidade local podendo invadir e destruir tecidos adjacentes. 

 

48. Entre as formas clínico-patológicas do melanoma cutâneo tem pior prognóstico: 

 

(A) Melanoma extensivo-superficial. 

(B) Melanoma nodular. 

(C) Melanoma lentiginoso acral. 

(D) Melanoma de mucosa 

(E) Melanoma amelanótico. 

 

49. Pênfigos são doenças com comprometimento cutâneo e às vezes mucoso, que têm como características comum 

a presença de bolhas intraepidérmicas. Os achados que diferenciam o Pênfigo vulgar do Pênfigo foliáceo 

clássico constam na opção: 

 

(A) Lesão de mucosa e clivagem acantolítica suprabasal. 

(B) Sinal de Nikolsky e presença de células acantolíticas. 

(C) Presença de auto-anticorpos IgG contra as moléculas de adesão celular (desmossomos). 

(D) Presença de bolhas disseminadas em adultos na quarta e quinta décadas de vida. 

(E) Presença de células acantolíticas no exame citológico e clivagem intraepitelial. 

 

50. Urticária é erupção caracterizada pelo súbito aparecimento de urticas, que são pápulas edematosas, de duração 

efêmera e extremamente pruriginosas. São características da urticária colinérgica, com EXCEÇÃO de: 

 

(A) Surge em qualquer região, com exceção de palmas e plantas. 

(B) Acompanha-se de sudorese e elevação da temperatura. 

(C) Surge após exercícios físicos, banhos quentes ou tensões emocionais. 

(D) Há forma com manifestação apenas de prurido, sem lesões cutâneas. 

(E) O mecanismo é imunológico, na grande maioria das vezes. 

 

 

 

 

 


