
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar: 
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical. 
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria 

tireoidiana superior. 
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à 

região cervical. 
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo 

acessório. 
 
QUESTÃO 02 
A tireóide lateral aberrante consiste de: 
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração 

descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário. 
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo. 
c) Bócio colóide multinodular. 
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano. 

. 
QUESTÃO 03 
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina 
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos: 
 
a) A respiração. 
b) A avaliação do aparelho cardiovascular. 
c) As vias aéreas e a coluna cervical. 
d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -  
Núcleo comum 



 2 

QUESTÃO 04 
 
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de: 

 
a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia. 
b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio. 
c) Hemodiluição causada pelo mixedema. 
d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.  
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia 

pode ser desprezado. 
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de 

enxaqueca clássica. 
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser 

desprezadas. 
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos 

agudos acompanhados de febre. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C. 
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à 

palpação em áreas de lesões. 
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção 

com mais de 6 (seis) semanas. 
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios 

crônicos. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São causas de edema, EXCETO: 
 
a) Obstruções no nível da circulação linfática. 
b) Lesões inflamatórias diversas. 
c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas. 
d) Doenças prostáticas com obstrução urinária. 
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QUESTÃO 08 
 
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE. 
b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada. 
c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente. 
d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de 
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar: 
 
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo 

mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual. 
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica 

transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente 
(3/4 semanas). 

c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto 
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis. 

d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de 
anticoncepcional oral. 

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno: 
 
a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol. 
b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol. 
c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil). 
d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticose  preparações radioativas. 
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QUESTÃO 11 
 
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal 

deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia 
oncótica e perfil lipídico. 

b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, 
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, 
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama. 

c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do 
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e 
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica. 

d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida 
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos 
têm sua ação potencializada pelos mesmos. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo  
NÃO está ocorrendo? 
 
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio 

folículo estimulante. 
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do 

endométrio, principalmente da sua camada funcional. 
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente 

transformação secretora do endométrio. 
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e 

transformação secretora do endométrio. 
 

QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO. 
 
a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-

brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 
b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores 

desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de 
esportes e evitar hospitalizações.  

c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com 

broncodilatador. 
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QUESTÃO 14 
 

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos 

até a criança urinar. 
b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um 

quadro grave de pielonefrite associada a sepse. 
c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada. 
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção 

do tratamento. 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 

 

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO: 
 
a) Estenose aórtica. 
b) Comunicação interventricular. 
c) Hipertensão pulmonar. 
d) Coarctação de aorta. 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 16 

 

Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça 

branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto. 
b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa 

corporal. 
c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, 

ovário policístico e síndrome de Prader Willi. 
d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de 

carboidratos complexos ou secundários. 
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QUESTÃO 17 
 
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública: 
 
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites 

geográficos de referência ou sob investigação. 
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o 

agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais 
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. 

III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para 
controle epidemiológico. 

IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de 
natureza similar e epidemiologicamente relacionados. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) I e II somente. 
d) II, III e IV somente. 
 
QUESTÃO 18 
 
 Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou 

por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia. 

b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida 
clínico-epidemiológico. 

c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e 
sarampo. 

d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de 
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com 
atividades de educação em saúde e mobilização social. 

 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
EXCETO: 
 
a) Febre reumática. 
b) Sarampo. 
c) Hanseníase. 
d) Poliomielite. 
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 QUESTÃO 20 
 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a 
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem  ter as seguintes 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos 

hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo. 
b) Redução da Mortalidade infantil e materna. 
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama. 
d) Fortalecimento da atenção básica. 
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QUESTÃO 21 
 
A desmogleína 3 é uma proteína localizada: 
 
a) Nos desmossomas das camadas suprabasais da epiderme. 
b) Na camada granulosa da epiderme. 
c) Na lâmina lúcida da zona da membrana basal. 
d) Na lâmina densa da zona da membrana basal. 

 
QUESTÃO 22 
 
Que tipo de colágeno é o principal componente das fibrilas de ancoragem do 
complexo de adesão hemidesmossômico? 
 
a) Colágeno tipo IV. 
b) Colágeno tipo V. 
c) Colágeno tipo VII. 
d) Colágeno tipo I. 
 
QUESTÃO 23 
 
No penfigóide bolhoso ocorre uma reação imune do tipo: 

 
a) Tipo IV (hipersensibilidade tardia). 
b) Tipo II (citolítica ou citotóxica). 
c) Tipo III (de complexos antígeno-anticorpos solúveis) . 
d) Tipo I (anafilática). 
 
QUESTÃO 24 
 
Sao alterações ungueais secundárias ao acometimento do leito ungueal pela 
psoríase, EXCETO: 
 
a) Hiperqueratose subungueal. 
b) Mancha salmão. 
c) Onicólise. 
d) Depressões gotadas, cupuliformes (unhas em dedal). 
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QUESTÃO 25 
 
Qual é a apresentação clínica mais comum do líquen plano oral (LPO)? 

 
a) LPO erosivo. 
b) LPO atrófico. 
c) LPO papular. 
d) LPO reticular. 
 
QUESTÃO 26 
 
 Assinale a questão CORRETA em relação ao tratamento da psoríase: 

 
a) Os medicamentos biológicos antilinfocitários (alefacept e efalizumab) não 

atuam no quadro artropático da psoríase. 
b) O uso de ciclosporina A não pode ser considerado na gravidez, já que ela é 

teratogênica. 
c) O uso de metotrexate pode ser considerado na gravidez, já que ele não é 

teratogênico e não é tóxico para o feto. 
d) O método de Goeckerman é a associação do coaltar com a radiação 

ultravioleta A. 
 

QUESTÃO 27 
 

Quais são os efeitos colaterais mais comuns em pacientes usando ciclosporina 
por curtos períodos de tempo? 

 
a) Nefrotóxicos. 
b) Neurológicos, incluindo tremores, cefaléia, parestesia e/ou hiperestesia. 
c) Gastrintestinais: náuseas, vômitos, diarréia. 
d) Alterações tromboembólicas. 
 
QUESTÃO 28 
 
A imunofluorescência indireta é positiva na maioria dos pacientes com as 
seguintes dermatoses, EXCETO: 

 
a) Pênfigo foliáceo. 
b) Pênfigo vulgar. 
c) Dermatite herpetiforme. 
d) Penfigóide bolhoso. 
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QUESTÃO 29 
 
Todas as questões estão corretas em relação à classificação dos agentes 
biológicos, EXCETO: 

 
a) Infliximab: anticorpo monoclonal quimérico. 
b) Adalimumab: anticorpo monoclonal humano. 
c) Alefacept: anticorpo monoclonal humanizado. 
d) Etanercept: proteína de fusão. 
 
QUESTÃO 30 
 
Todas as questões estão corretas em relação à psoríase, EXCETO: 

 
a) Nas lesões psoriáticas há um predomínio de citocinas produzidas pelas 

células Th2 em relação às produzidas pelas células Th1. 
b) Na psoríase, o número de células de Langerhans está caracteristicamente 

diminuído. 
c) As células T CD8+ compreendem a maioria das células T que invadem a 

epiderme da lesão psoriática. 
d) Na lesão psoriática há um aumento de múltiplas classes de proteinases. 

 
QUESTÃO 31 

 
Assinale a questão CORRETA em relação à classificação da pitiríase rubra 
pilar proposta por Griffiths: 

 
a) A forma clássica do adulto (tipo I) é o subtipo mais comum e geralmente 

progride para uma eritrodermia com ilhas de pele normal. 
b) A forma atípica do adulto (tipo II) geralmente não evolui para eritrodermia e 

na maioria das vezes tem resolução completa em poucos anos. 
c)  A forma clássica juvenil (tipo III) geralmente se inicia na adolescência e tem 

longa duração. 
d) A forma atípica juvenil (tipo V) geralmente se inicia na adolescência e na 

maioria das vezes tem distribuição localizada e curto tempo de duração (1 a 
2 anos). 
 

QUESTÃO 32 
 

Qual a infecção fúngica oportunística mais comum em pacientes 
imunossuprimidos? 

 
a) Aspergilose. 
b) Candidíase. 
c) Criptococose. 
d) Histoplasmose. 
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QUESTÃO 33 
 

Todas as questões estão corretas em relação à síndrome de Sweet, EXCETO: 
 

a) As lesões cutâneas típicas são placas e nódulos eritematosos, edematosos, 
dolorosos. 

b) Pode ocorrer o fenômeno de patergia. 
c) As manifestações extra-cutâneas da síndrome de Sweet geralmente são 

resistentes ao tratamento com corticosteróide oral. 
d) Úlceras da mucosa oral na síndrome de Sweet ocorrem mais 

freqüentemente em pacientes com desordens hematológicas associadas e 
são incomuns em pacientes com a síndrome de Sweet clássica. 
 

QUESTÃO 34 
 

Todas as questões estão corretas em relação ao granuloma facial, EXCETO: 
 
a) Geralmente se manifesta como uma lesão facial única, assintomática. 
b) O exame histopatológico revela vasculite leucocitoclásica e infiltrado com 

plasmócitos, linfócitos, histiócitos, neutrófilos e eosinófilos. 
c) Ocorre principalmente em adultos. 
d) A fibrose angiocêntrica eosinofílica é uma variante rara que envolve a 

mucosa ocular 
 

QUESTÃO 35 
 

São medicamentos com risco significativo de causarem síndrome de Stevens-
Johnson e necrólise epidérmica tóxica, EXCETO: 

 
a) Furosemida. 
b) Alopurinol. 
c) Sulfametoxazol. 
d) Lamotrigina. 

 
QUESTÃO 36 

 
Todos os seguintes agentes responsáveis pela tinha do couro cabeludo 
causam fluorescência à luz de Wood, EXCETO: 
 
a) Trichophyton schoenleinii. 
b) Microsporum canis. 
c) Trichophyton violaceum. 
d) Microsporum audouini. 
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QUESTÃO 37 
 

Qual a forma mais comum de erupção cutânea a drogas? 
 

a) Erupção exantematosa. 
b) Urticária. 
c) Erupção pustular. 
d) Eritema pigmentar fixo. 

 
QUESTÃO 38 
 
São medicamentos causadores da síndrome de hipersensibilidade a drogas, 
EXCETO: 
 
a) Lamotrigina. 
b) Ácido valpróico. 
c) Carbamazepina. 
d) Minociclina. 

 
QUESTÃO 39 

 
Todas as questões estão corretas em relação à hiperqueratose epidermolítica, 
EXCETO: 

 
a) É doença hereditária autossômica dominante. 
b) A doença habitualmente já se manifesta ao nascimento. 
c) Os doentes podem apresentar acometimento cutâneo generalizado ou 

localizado. 
d) A histopatologia não é característica, sendo semelhante a outras formas de 

ictiose.  
 

QUESTÃO 40 
 

São tipos de queratodermias palmo-plantares com acometimento cutâneo 
exclusivo, EXCETO: 

 
a) Tipo Unna-Thost. 
b) Tipo Greither. 
c) Tipo Vohwinkel. 
d) Tipo Vorner. 
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QUESTÃO 41 
 
São desordens que podem apresentar acantólise ao exame histopatológico, 
EXCETO: 

 
a) Doença de Darier-White. 
b) Acroqueratose verruciforme. 
c) Doença de Grover. 
d) Pênfigo foliáceo. 
 
QUESTÃO 42 

 
Assinale a questão CORRETA em relação à Doença de Darier: 
 
a) É causada por mutações no gene ATP2A2. 
b) Piora com o frio e melhora com o calor. 
c) As unhas raramente são afetadas na Doença de Darier. 
d) A maioria dos pacientes desenvolvem as lesões cutâneas nos primeiros 3 

anos de vida. 
 
QUESTÃO 43 

 
Qual é o tipo mais comum de poroqueratose? 

 
a) Poroqueratose de Mibelli. 
b) Poroqueratose linear. 
c) Poroqueratose palmo-plantar e disseminada. 
d) Poroqueratose actínica superficial disseminada. 
 
QUESTÃO 44 

 
São doenças que cursam com bolhas subepidérmicas, EXCETO: 

 
a) Herpes gestacional. 
b) Epidermólise bolhosa simples. 
c) Epidermólise bolhosa adquirida. 
d) Dermatose por IgA linear. 
 
QUESTÃO 45 

 
É uma forma de paniculite predominantemente septal: 

 
a) Paniculite pós-corticoterapia. 
b) Paniculite lúpica. 
c) Eritema nodoso. 
d) Esclerema neonatal. 
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QUESTÃO 46 
 
Todas as alternativas estão corretas em relação à rosácea, EXCETO: 
 
a) Não há correlação entre a gravidade da rosácea cutânea e ocular. 
b) Geralmente a rosácea inicia-se terceira e quarta décadas. Porém, crianças, 

adolescentes e adultos mais jovens também podem desenvolver rosácea. 
c) A rosácea pode afetar todas as raças. 
d) O rinofima, apesar de ser bem mais freqüente em homens, pode ocorrer 

também nas mulheres 
 
 
 
QUESTÃO 47 
 
Todas as questões estão corretas em relação aos subtipos de melanoma, 
EXCETO: 
 
a) Todos os melanomas palmares e plantares são melanomas lentiginosos 

acrais. 
b) O melanoma extensivo superficial é o subtipo de melanoma mais 

comumente associado com um nevo melanocítico pré-existente. 
c) O melanoma nodular é o segundo subtipo mais comum de melanoma. 
d) A incidência de melanoma lentiginoso acral é similar nos caucasianos e em 

outras etnias. 
 

 
 
QUESTÃO 48 

 
Assinale a alternativa CORRETA em relação aos fatores prognósticos do 
melanoma: 
 
a) A presença ou não de ulceração é um fator prognóstico independente para 

o melanoma localizado. 
b) A medida do tumor feita pelo nível de Clark é o mais importante fator 

determinante do prognóstico no melanoma localizado. 
c) Em geral o homem tem melhor prognóstico que a mulher. 
d) A presença de um infiltrado inflamatório no exame histopatológico indica um 

pior prognóstico. 
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QUESTÃO 49 
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à terapia fotodinâmica em 
dermatologia: 

 
a) Em dermatologia, as principais drogas usadas na terapia fotodinâmica são: 

5-ALA (ácido 5 delta aminolevulínico), o seu metil ester (MAL) e o porfímero 
sódio (Photofrin). 

b) A terapia fotodinâmica tem eficácia alta para lesões como ceratoses 
actínicas, carcinomas basocelulares superficiais e carcinomas basocelulares 
pigmentados. 

c) Os efeitos induzidos pela terapia fotodinâmica são mediados por reações 
fotooxidativas. 

d) A eficácia da terapia fotodinâmica não é aumentada por sessões repetidas 
do tratamento. 
 

QUESTÃO 50 
 

Todas as alternativas estão corretas em relação à classificação atual da 
síndrome de Ehlers-Danlos, EXCETO: 

 
a) O tipo com hipermobilidade cursa com hipermobilidade articular 

generalizada, dor músculo-esquelética proeminente, luxações e 
subluxações. Escoliose e pé plano são comuns. 

b) O tipo cifoescoliótico é de transmissão autossômica dominante e cursa com 
hipotonia muscular grave e cifoescoliose progressiva, já presentes ao 
nascimento. A intensidade do quadro cutâneo é semelhante à vista no tipo 
clássico. 

c) O tipo vascular é de transmissão autossômica dominante e é a forma mais 
grave, podendo ocorrer rupturas arteriais e viscerais. 

d) O tipo dermatosparaxis cursa com redundância e fragilidade intensa da 
pele. Pode haver ruptura prematura de membranas fetais e hérnias 
inguinais e umbilicais. 
 

QUESTÃO 51 
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao xeroderma pigmentoso: 
 
a) A síndrome de Sanctis-Cacchione é uma forma mais leve da doença, com 

pouco acometimento sistêmico. 
b) As anormalidades oculares são bem menos comuns do que as 

anormalidades cutâneas e não são um achado importante nestes pacientes. 
c) Esta doença não é vista em pacientes melanodérmicos. 
d) A média de idade de início dos cânceres cutâneos não-melanoma nestes 

pacientes é 8 anos.  
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QUESTÃO 52 
 

São doenças que frequentemente cursam com infecções piogênicas de 
repetição, EXCETO: 

 
a) Síndrome de Chèdiak-Higashi. 
b) Ataxia-telangiectasia. 
c) Síndrome de Rothmon-Thomson. 
d) Síndrome de Wiskott-Aldrich. 
 
QUESTÃO 53 

 
Qual das doenças citadas abaixo é um linfoma cutâneo primário? 

 
a) Hiperplasia linfóide cutânea. 
b) Doença de Kimura. 
c) Infiltração linfocítica da pele. 
d) Reticulose pagetóide. 

 
 
 
QUESTÃO 54 

 
Qual doença tem como marcador diagnóstico à imunohistoquímica a 
positividade de S-100, CD1A e CD207? 

 
a) Histiocitose de células de Langerhans. 
b) Melanoma atípico de células fusiformes. 
c) Carcinoma de células de Merkel. 
d) Micose fungóide. 

 
 
 
QUESTÃO 55 

 
Qual a coloração usada no exame histopatológico para detecção de 
mucopolissacárides ácidos? 
 
a) Azul toluidina. 
b) Ácido periódico Schiff. 
c) Verhoef. 
d) Orceína-Giemsa. 
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QUESTÃO 56 
 

Todas as questões estão corretas em relação ao lúpus eritematoso cutâneo 
subagudo, EXCETO: 

 
a) As lesões cutâneas geralmente ocorrem na porção superior do tronco, 

ombros, V do decote, face extensora dos membros superiores e dorso das 
mãos. Lesões em face são menos comuns. 

b) As lesões cutâneas geralmente involuem com hipocromia ou acromia 
residual, mas sem atrofia. 

c) Esta doença tem associação significativa com antígenos de 
histocompatibilidade HLA-B8 e HLA-DR3. 

d) Metade destes pacientes preenche os critérios para o diagnóstico de lúpus 
eritematoso sistêmico e geralmente estes pacientes têm comprometimento 
sistêmico grave. 
 

QUESTÃO 57 
Qual é a lesão dermatológica mais comum nos pacientes com artrite 
reumatóide? 

 
a) Vasculite reumatóide. 
b) Nódulo reumatóide subcutâneo. 
c) Dermatose neutrofílica reumatóide. 
d) Eritema palmar. 

 
QUESTÃO 58 

 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à doença de Behçet: 

 
a) O diagnóstico desta doença é fundamentalmente clínico, já que não há 

exames laboratoriais patognomônicos. 
b) Atinge preferencialmente homens após os 50 anos. 
c) É considerada uma doença contagiosa, sendo bem relatados casos de 

transmissão horizontal desta doença. 
d) A colchicina é um dos medicamentos mais usados no tratamento das 

formas sistêmicas desta doença. 
 

QUESTÃO 59 
 

São afecções que têm como achado histopatológico característico a presença 
de granuloma em paliçada circundando áreas necrobióticas de tecido 
conectivo, EXCETO: 

 
a) Nódulo reumatóide. 
b) Granuloma anular. 
c) Sarcoidose. 
d) Nódulo sifilítico justa-articular. 
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QUESTÃO 60 
 

A sicose da barba é uma infecção causada por: 
 

a) Bactérias, habitualmente o estafilococo plasmo-coagulase positivo. 
b) Fungos dermatófitos. 
c) Bactérias, habitualmente a Pseudomonas aeruginosa. 
d) Micobactérias. 
 
QUESTÃO 61 
 
É um exemplo de tuberculose cutânea que ocorre através de disseminação 
endógena da micobactéria: 

 
a) Cancro tuberculoso. 
b) Lúpus vulgar. 
c) Tuberculose verrucosa cútis. 
d) Lúpus pérnio. 

 
QUESTÃO 62 
 
 Todas as questões estão corretas em relação à hanseníase, EXCETO: 
 
a) A ocorrência de necrose caseosa nos nervos é uma característica da 

hanseníase tuberculóide. 
b) O fenômeno de Lúcio é uma vasculite leucocitoclástica que ocorre na lepra 

de Lúcio pelo comprometimento do endotélio vascular por bacilos íntegros. 
c) Em um paciente com eritema nodoso de etiologia indefinida, o teste de 

Mitsuda positivo exclui a hanseníase como causa do eritema nodoso. 
d) O bacilo de Hansen é um germe de baixa infectividade e baixa 

patogenicidade. 
 

QUESTÃO 63 
 
Todas as questões estão corretas em relação aos retinóides orais, EXCETO: 

 
a) Efeitos tóxicos agudos causados pelos retinóides incluem lesões 

mucocutâneas e alterações ósseas. 
b) Retinóides afetam o crescimento e a diferenciação celular, exercem ação 

imunomoduladora e alteram a adesividade celular. 
c) O bexaroteno é um retinóide de terceira geração usado em algumas 

situações para o tratamento de linfomas cutâneos de células T. 
d) Cicatrização das lesões de acne mesmo depois da descontinuidade do 

tratamento com isotretinoína ocorre regularmente. 
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QUESTÃO 64 
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação às doenças viróticas: 
 

a) A herpangina é um quadro de infecção herpética primária, mais comumente 
visto em crianças, causada geralmente pelo herpes vírus 1. 

b) A infecção humana primária pelo citomegalovírus em crianças e adultos 
imunocompetentes é usualmente assintomática.  

c) A maioria dos casos de exantema súbito é causada pelo herpes vírus 7 
(HHV-7). 

d) O exantema do sarampo acomete o pescoço e tronco e habitualmente 
poupa as extremidades. 
 

QUESTÃO 65 
 

É uma infecção micótica: 
 

a) Tricomicose axilar. 
b) Botriomicose . 
c) Eritrasma. 
d) Zigomicose. 

 
QUESTÃO 66 

 
Qual é o principal agente causador do actinomicetoma endógeno? 

 
a) Arachnia propionica. 
b) Nocardia brasiliensis. 
c) Acttinomyces israelii. 
d) Strptomyces somaliensis. 
 
QUESTÃO 67 
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação ao diagnóstico laboratorial da 
leishmaniose tegumentar: 

 
a) O exame de esfregaço (corado pelo Leishman ou Giemsa) é quase sempre 

positivo em lesões recentes e tardias. 
b) A reação de Montenegro é um método muito utilizado na complementação 

do diagnóstico. Ela é altamente específica e sensível, porém continua 
positiva após a cura da doença. 

c) A cultura do microorganismo é quase sempre positiva, por isto deve ser 
solicitada para o diagnóstico. 

d) Em relação à sorologia, a reação de fixação de complemento atualmente é 
o método sorológico mais utilizado, por ser muito sensível. 
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QUESTÃO 68 
 

Todas as alternativas estão corretas em relação à escabiose, EXCETO: 
 

a) O tratamento da escabiose nodular é igual ao tratamento da escabiose 
comum. 

b) O benzoato de benzila, usado em loção a 25% para o tratamento da 
escabiose freqüentemente causa uma dermatite irritativa. 

c) Os contagiados por um indivíduo com sarna crostosa irão desenvolver 
escabiose comum. 

d) O parasita da escabiose completa todo o ciclo biológico no homem. 
 

QUESTÃO 69 
 

Todas as questões estão corretas em relação à sífilis, EXCETO: 
 

a) A lesão mais precoce da sífilis secundária é constituída por um exantema 
morbiliforme: é a roséola sifilítica. 

b) Os testes sorológicos antilipídicos não podem ser usados no seguimento 
pós-tratamento da sífilis. 

c) As ranhuras de Parrot são fissuras ou ragádias em torno das comissuras 
labiais e/ou do ânus e podem ocorrer na sífilis congênita tardia. 

d) Os testes sorológicos antitreponêmicos são considerados específicos, 
porém excepcionalmente podem ocorrer reações falso-positivas em 
indivíduos normais ou em doenças com globulinas anormais, no lúpus 
eritematoso sistêmico e em usuários de drogas. 
 

QUESTÃO 70 
 
A seguinte forma de ictiose ocorre devido à deficiência da esteróide sulfatase: 

 
a) Ictiose lamelar. 
b) Ictiose bolhosa de Siemens. 
c) Hiperqueratose epidermolítica. 
d) Ictiose recessiva ligada ao cromossomo X. 
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ATENÇÃO: 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais 
têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética 
prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético 
hipocrático." 
 

Baseado no Abstract de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. 
Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt. 

 


