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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) As células de Langerhans são células monocitárias 
fagocíticas com função imunológica. Sobre essas 
células, assinale a alternativa incorreta.
a) São caracterizadas, à microscopia eletrônica, por 

estruturas em forma de raquete, denominadas grânulos 
de Bierbeck

b) Além da epiderme, é possível encontra-las na derme, 
nos linfáticos da derme, linfonodos e timo

c) O principal reservatório de células de Langerhans é o 
sistema MALT gástrico

d) São fenotipicamente positivas para CD45, CD45-Ro, 
CD-1a, S-100 e vimentina

e) São capazes de reconhecer antígenos, processá-los e 
apresenta-los aos linfócitos T

27) A psoríase é uma doença dermatológica de incidência 
relativamente alta. Sobre a psoríase, assinale a 
alternativa incorreta.
a) É uma dermatose crônica eritêmato-escamosa e pode 

aparecer em qualquer idade, sendo mais frequente na 
terceira e quarta décadas de vida

b) Entre os fatores desencadeantes encontram-se o uso 
de certas drogas, entre elas o lítio, beta-bloqueadores e 
anti-inflamatórios não-hormonais

c) Na patogenia da psoríase há aceleração do ciclo 
germinativo epidérmico, com encurtamento do tempo 
de renovação celular na epiderme das lesões

d) Na psoríase em placas, o acometimento ungueal é 
raro, mas quando presente é comumente associado a 
hemorragia subungueal e onicomicose

e) A psoríase em gotas é mais comum em crianças, 
adolescentes e adultos jovens e, em geral, é precedida 
por infecção estreptocócica

28) A dermatite atópica (DA), uma das doenças eczematosas, 
é bastante frequente em crianças. Sobre esta doença, 
assinale a alternativa incorreta.
a)  Caracteriza-se pelo curso crônico, com períodos de 

crises e acalmia
b)  A correlação genética da dermatite atópica é infrequente, 

mas quando existe está associada sobretudo à 
descendência paterna

c)  A xerose cutânea é frequente na DA e está relacionada 
a alterações sudorais e do manto lipídico cutâneo

d)  O infiltrado celular na DA é composto sobretudo de 
células T do tipo helper e a ativação das células T é 
modelo de predominância do padrão TH2

e)  O uso de imunossupressores pode ser feito em formas 
graves e refratárias de DA

29) O pênfigo paraneoplásico está associado a alguns tipos 
de neoplasia. Sobre esta dermatose bolhosa, assinale a 
alternativa incorreta.
a)  Liquen plano, erupção liquenoide e eritema polimorfo 

podem ser diagnósticos diferenciais
b)  As neoplasias mais comumente associadas são os 

linfomas não-Hodgkin e a leucemia linfocítica crônica
c)  O principal achado dermatológico é a estomatite erosiva, 

que tem como diagnóstico diferencial a Síndrome de 
Stevens-Johnson

d)  Pode apresentar lesões liquenoides como única 
manifestação dermatológica

e)  O prognóstico dessa forma de pênfigos em portadores 
de tumores malignos é indolente, e a regressão 
espontânea é a evolução mais comum

30) A hanseníase é uma moléstia infecto-contagiosa de 
evolução crônica ainda presente no Brasil. Em relação 
à hanseníase, assinale a alternativa incorreta:
a)  O M. leprae é facilmente cultivável in vitro
b)  O M. leprae é eliminado por secreções nasais, da 

orofaringe e soluções de continuidade da pele de 
doentes bacilíferos

c)  As lesões neurais podem ser apenas ramusculares, mas 
os nervos superficiais e troncos nervosos profundos 
também podem ser lesados

d)  A reação tipo 2 é mediada por imunocomplexos (reação 
imunológica do tipo 3)

e)  A reação de Mitsuda avalia a integridade da reação 
celular específica de um indivíduo ao bacilo de Hansen

31) Em relação à leishmaniose tegumentar americana 
(LTA), assinale a alternativa correta:  
a)  O mosquito transmissor da leishmaniose é o culex, 

também conhecido como pernilongo
b)  O principal reservatório das leishmanias é o homem 

infectado
c)  O exame histopatológico não evidencia a presença de 

leishmanias
d)  A pentamidina é a droga de primeira escolha em casos 

de leishmaniose mucosa
e)  As lesões mucosas costumam surgir um ou dois anos 

após o início da infecção e geralmente são devidas à 
disseminação hematogênica

32) Sobre a esporotricose, micose profunda frequente em 
nosso meio, assinale a alternativa correta:
a)  É uma micose subcutânea provocada por fungos 

pretos, na qual o paciente apresenta nódulos e 
placas verrucosas, predominantemente nos membros 
inferiores, podendo ulcerar

b)  A forma mais comum é a cutâneo-linfática, com lesões 
pápulo-nódulo ulceradas em rosário, além de linfangite 
associada

c)  A forma cutânea disseminada é característica de 
indivíduos imunocompetentes, e resulta da disseminação 
hematogênica do parasita

d)  A cultura do S. schenckii deve ser feita em meio oleoso 
e, a 37 graus celsius revela hifas finas

e)  Formas extra-cutâneas são frequentes, mesmo em 
imunocompetentes
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33) As dermatoviroses são afecções cutâneas comuns. 
Assinale a alternativa correta sobre as doenças 
causadas pelo vírus varicela zoster (VZV): 
a)  O herpes zoster disseminado é encontrado em quadros 

de imunodeficiência, como linfomas, leucemia, AIDS e 
uso de quimioterápicos 

b)  A varicela, comum em crianças, tem período de 
incubação de 2 a 3 semanas e é pouco contagiosa

c)  A administração de imunoglobulina para varicela-zoster 
não está indicada em imunossuprimidos que tiveram 
contato com indivíduos com varicela

d)  Apesar de poder acometer o ramo oftálmico do nervo 
trigêmeo, no herpes zoster a córnea é poupada pelo 
VZV

e)  As lesões primárias são pápulas eritematosas, 
confluentes em placas descamativas

34) As reações adversas a drogas são frequentes em 
pacientes internados. Sobre as reações adversas 
cutâneas graves, assinale a alternativa incorreta. 
a) O necrólise epidérmica tóxica (NET) tem altos índices 

de mortalidade, e a suspensão da droga desencadeante 
e a introdução de cuidados intensivos melhoram o 
prognóstico

b)  A síndrome de hipersensibilidade a droga, ou DRESS, 
pode ocorrer secundariamente a vários medicamentos, 
e o acometimento sistêmico pode persistir mesmo após 
a retirada da droga

c)  As vasculites de pequenos vasos não estão relacionadas 
ao uso de medicações, mas são bastante associadas 
ao diagnóstico oncológico

d)  A urticária por drogas pode ocorrer por reações do tipo 
1 ou ativação do complemento, ou por mecanismos 
não imunológicos, por substâncias capazes de liberar 
histamina diretamente dos mastócitos

e)  A eritrodermia pode ser de surgimento súbito e gradual e 
deve ser diferenciada de outras causas de eritrodermia

35) As infecções bacterianas da pele podem ser causadas 
por patógenos residentes da pele, devido a um 
desbalanço da flora cutânea. Sobre as infeccões 
bacterianas, assinale a alternativa incorreta.
a)  Na foliculite dissecante do couro cabeludo há 

abscessos comunicantes e destruição do folículo piloso. 
Para controle da doença a antibioticoterapia deve ser 
direcionada a bactérias gram negativas

b)  A síndrome da pele escaldada estafilocócica acontece 
sobretudo em recém-nascidos e é causada por 
exotoxinas do Staphylococus Aureus

c)  O principal agente da erisipela é o streptococcus beta-
hemolítico do grupo A. Na celulite bacteriana, também 
pode haver participação de S. aureus. Em crianças 
menores de três anos, o Haemophilus influenza pode 
ser uma causa

d)  A botriomicose, causada por S. aureus, apresenta 
quadro clínico semelhante aos micetomas

e)  Nos casos de furunculose, na maioria das vezes não há 
distúrbios predisponentes

36) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) ainda 
são bastante prevalentes em nosso meio. Sobre estas 
doenças, assinale a alternativa correta.
a)  Com o surgimento do HIV e o aumento do uso de 

preservativo, houve uma redução drástica no número 
de casos de DST até os dias atuais

b)  A produção de anticorpos anti-treponêmicos pelo 
indivíduo infectado impossibilita uma reinfecção por 
sífilis após o tratamento correto

c)  O cancro mole é causado pelo Haemophilus ducreyi e 
faz diagnóstico diferencial com o cancro duro da sífilis 
primária

d)  O herpes simples é raro no doente imunossuprimido, 
mas quando surge normalmente apresenta-se como 
vesículas agrupadas bem delimitadas sobre base 
eritematosa

e)  O condiloma acuminado é incomum em pacientes 
soropositivos para HIV

37) O lúpus eritematoso (LE) é doença autoimune que 
se caracteriza por lesões cutâneas localizadas ou 
disseminada. Sobre o LE, assinale a alternativa 
incorreta:
a)  O LE cutâneo crônico se manifesta como lesões 

discoides, que afetam sobretudo a face e, 
caracteristicamente, os pavilhões auriculares

b)  O tratamento do LE cutâneo, além de fotoproteção, 
pode incluir antimaláricos e corticoesteroides

c)  O LE subagudo tem um componente importante 
de fotossensibilidade e apresenta alterações de LE 
sistêmico em aproximadamente 50% dos casos

d)  No LE profundo, ou paniculite lúpica, há uma paniculite 
predominantemente septal com vasculite linfocitária

e)  A Imunofluorescência direta da pele ajuda no diagnóstico 
e mostra depósito de IgG, IgM, IgA e C3 em corpos 
citoides e nas junções intraepidérmicas

38) A acne vulgar é um distúrbio multifatorial da unidade 
pilossebácea. Sobre este tema, assinale a alternativa 
incorreta.
a)  A formação do comedão ocorre quando os corneócitos, 

normalmente depositados no lúmen do folículo, são 
retidos e se acumulam, causando a Hiperqueratose

b)  A acne fulminante, ao contrário da conglobata, é uma 
forma grave de acne nódulocística, mas que não 
apresenta sintomas sistêmicos

c)  A acne da mulher adulta acontece normalmente após 
os 25 anos, tende a se exacerbar durante a semana 
anterior à menstruação e a localização costuma ser 
diferente da acne do adolescente

d)  Os eventos adversos mais comuns da isotretinoína 
oral são queilite, desidratação da pele e mucosas e 
fragilidade da pele

e)  Existe uma tendência hereditária na acne, transmitida 
por genes autossômicos dominantes

39) Os nevos pigmentares são proliferações benignas de 
células névicas. Sobre estas estruturas, assinale a 
alternativa incorreta.
a)  Os nevos juncionais são agrupamentos de células 

névicas na junção dermo-epidérmica
b)  Os nevos melanocíticos congênitos gigantes apresentam 

risco maior de melanocitose das leptomeninges e de 
melanoma maligno. Por esta razão, devem ser seguidos

c)  A síndrome dos nevos displásicos tem herança 
autossômica dominante, sendo que nos casos familiares 
as relações com melanoma maligno são muito mais 
acentuadas

d)  O nevo de Ota, e Ito, o nevo azul e a mácula mongólica 
são proliferações profundas de células névicas, 
enquanto os nevos intradérmicos são proliferações de 
melanócitos da derme 

e)  Os nevos melanocíticos comuns, em geral, começam a 
aparecer na infância, aumentando de número até a fase 
adulta
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40) Os hemangiomas infantis são proliferações benignas 
do tecido endotelial. Sobre esta patologia, assinale a 
alternativa correta.
a)  Trata-se de um tumor raro na infância, sendo superado 

em número pelas mal formações vasculares
b)  As mal formações vasculares, diferentemente dos 

hemangiomas, caracterizam-se por seu crescimento 
nos primeiros 6 meses de vida e posterior involução

c)  Os hemangiomas são mais comuns em recém-nascidos 
do sexo feminino, prematuros e caucasianos

d)  O tratamento do hemangioma infantil, quando indicado, 
inclui corticoides tópicos e sistêmicos, inibidores da 
enzima conversora de angiotensina e terapêutica 
cirúrgica a laser

e)  É mais comum a presença de lesões múltiplas, 
localizadas nos membros inferiores

41) A micose fungoide (MF) é o linfoma cutâneo mais 
comum e pode se manifestar na pele de várias formas. 
Sobre a MF, assinale a alternativa correta.
a)  A histopatologia típica da MF clássica em placas 

é o epidermotropismo de linfócitos B, formando 
microabscessos de Pautrier

b)  O padrão imunohistoquímico mais comum dos linfócitos 
atípicos é CD3 +, CD4+, CD8-, CD20-, CD7-

c)  Por ser uma forma mais agressiva, o tratamento 
inicial da micose fungoide tumoral deve ser feito com 
poliquimioterapia, com antracíclicos

d)  O tratamento com fototerapia com psoralênico e 
ultravioleta A (PUVA) está restrito aos casos incipientes

e)  A forma eritrodérmica da micose fungoide 
necessariamente apresenta acometimento 
hematológico, constituindo a síndrome de Sèzary

42) A cirurgia micrográfica de Mohs é utilizada para 
remoção do câncer de pele e combina cirurgia com 
patologia. Sobre as indicações deste método, assinale 
a alternativa correta.
a)  Pacientes imunossuprimidos não devem ser submetidos 

ao procedimento, pelo elevado risco de infecção
b)  Lesões grandes e de crescimento rápido são contra-

indicações
c)  Lesões de subtipos histológicos agressivos podem ser 

tratadas por este método
d)  Invasão perineural contra-indica o uso da técnica de 

Mohs
e)  Sua principal indicação é para o tratamento do 

melanoma maligno com Breslow elevado

43) As estruturas glandulares encontram-se dispersas pela 
pele e seus produtos de secreção tem funções variadas 
na homeostase cutânea. Sobre as glândulas na pele, 
assinale a alternativa correta.
a) As glândulas sudoríparas écrinas estão concentradas 

nas regiões palmares, plantares e axilas e produzem o 
suor. Em condições adversas, contudo, podem produzir 
sebo, complementando a ação das glândulas sebáceas

b) As glândulas apócrinas produzem secreção leitosa, e 
sua função no homem ainda é desconhecida, admitindo-
se que represente alguma função sexual vestigial

c) As glândulas sebáceas desembocam no folículo piloso 
e são abundantes na face, palmas e plantas

d) As glândulas sebáceas são dependentes, sobretudo, de 
estimulação nervosa. Contudo, os andrógenos também 
desempenham algum papel na sua estimulação

e) As glândulas sudoríparas écrinas e as glândulas 
sebáceas, estão anatomicamente associadas ao 
folículo piloso

44) A psoríase pode se manifestar como eritrodermia. 
Sobre esta forma de psoríase, assinale a alternativa 
correta.
a) A biópsia de pele pouco ajuda no diagnóstico diferencial 

com outras doenças que cursam com eritrodermia. Este 
exame deve ser feito apenas em situações excepcionais.

b) Trata-se de uma forma de psoríase com pouca 
repercussão clínica, devendo ser tratada como a 
psoríase em placas

c) A eritrodermia é comumente desencadeada por 
terapêuticas intempestivas, como administração e 
posterior suspensão de corticoide sistêmico

d) A ausência de epidermotropismo na biópsia de pele e 
a pesquisa de células de Sézary no sangue periférico 
afastam o diagnóstico diferencial de síndrome de Sézary

e) A  fototerapia é o tratamento de escolha, e não devem 
ser utilizadas medicações sistêmicas

45) Os eczemas são dermatites frequentes e se caracterizam 
por eritema, vesiculação e liquenificação. Sobre este 
tipo de dermatite, assinale a alternativa incorreta:
a)  Na dermatite de contato por irritação primária não há 

participação do sistema imune. A irritação se dá por 
contato direto com o agente e a biópsia de pele não 
revela células inflamatórias

b)  A dermatite de contato, dermatite atópica, disidrose 
e eczema numular são diagnósticos diferenciais de 
eczema

c)  O infiltrado celular na dermatite atópica é composto 
sobretudo de células T do tipo helper e a ativação das 
células T é modelo de predominância do padrão TH2

d)  O líquen simples crônico é uma resposta reativa 
cutânea que se inicia por um estímulo exógeno, como, 
por exemplo, picadas de inseto ou irritantes

e)  A hidratação da pele tem papel importante no tratamento 
dos eczemas crônicos

46) O pênfigo vulgar é uma dermatose bolhosa auto-
imune que pode acometer qualquer idade, mas é mais 
frequente entre a quarta e sexta década de vida. Sobre 
o pênfigo vulgar, e correto afirmar: 
a)  O acometimento mucoso é incomum, mas quando 

ocorre afeta principalmente a mucosa genital
b)  O sinal de Nikolsky, caracterizado pelo sangramento fino 

que ocorre após a remoção das bolhas, é comumente 
positivo

c)  O antígeno do pênfigo vulgar é a desmogelína-1, que é 
alvo de anticorpos do tipo IgG4

d)  É mais frequente em crianças que adultos, e restrito a 
áreas endêmicas

e)  O pênfigo neonatal ocorre por transmissão dos auto-
anticorpos da gestante para o feto, e tende a desaparecer 
em aproximadamente 3 semanas

47) O Brasil ainda é um dos países com maior prevalência 
de hanseníase. Sobre esta doença, assinale a alternativa 
incorreta. 
a)  Na reação do tipo 1 é comum o surgimento lesões do 

tipo eritema nodoso hansênico
b)  Na hanseníase tuberculoide, o comprometimento 

neural é intenso, precoce e assimétrico, enquanto na 
hanseníase virchowiana o comprometimento neural é 
difuso e simétrico

c)  A hanseníase indeterminada é a primeira manifestação 
da doença e se caracteriza por máculas com distúrbios 
de sensibilidade

d)  Com o comprometimento neural da hanseníase, 
primeiramente é alterada a sensibilidade térmica, em 
seguida pela dolorosa e, por fim, a tátil

e)  Na hanseníase Virchowiana, outros órgãos além da 
pele podem estar acometidos pelo bacilo
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48) O eritema nodoso é a forma mais comum de paniculite. 
Sobre o eritema nodoso, assinale a alternativa incorreta.
a)  É uma paniculite predominantemente lobular, com 

vasculite identificada na maioria dos casos e associação 
a necrose caseosa

b)  Tipicamente apresenta-se como núdulos subncutâneos 
eritematosos, dolorosos, nas áreas pré-tibiais, 
bilateralmente

c)  É uma resposta de hipersensibilidade tardia a uma 
ampla gama de estímulos antigênicos

d)  Infecções estreptocócicas e medicamentos constituem 
fatores etiológicos a serem pesquisados

e)  O tratamento para eritema nodoso inclui repouso, 
introdução de salicilatos e de antiinflamatórios

49) A urticária é lesão dermatológica caracterizada por 
placas eritêmato-edematosas, de algumas horas de 
duração, acompanhada de prurido. Sobre a urticária, 
assinale a alternativa incorreta.
a)  se a duração do quadro for maior do que 6 semanas, 

será possível identificar o agente causal, na maioria das 
vezes, um fármaco

b)  além de medicamentos, a urticária pode ser causada 
por infecções bacterianas, infestações parasitárias, luz, 
frio, calor e exercício físico

c)  o tratamento inicial consiste em afastar a causa e 
promover o controle sintomático com anti-histamínicos 
e esteróides sistêmicos

d)  as lesões surgem pelo aumento da permeabilidade 
vascular decorrente da liberação de histamina e de 
outras substâncias químicas dos mastócitos

e)  A duração aumentada das lesões e a presença de 
hiperpigmentação pós inflamatória podem sugerir o 
diagnóstico diferencial de urticária vasculite

50) Durante a gestação há modificações dermatológicas, 
fisiológicas e doenças mais comuns neste período. 
Assinale a alternativa correta.
a)  O melasma é de alta incidência na gestação, o que 

reforça a teoria hormonal e descarta a possibilidade do 
seu surgimento em homens

b)  O eflúvio telógeno pós parto é fisiológico e, pode-se 
afirmar que, haverá reposição total dos cabelos, mesmo 
em mulheres com predisposição a outras causas de 
alopecia

c)  As placas e pápulas urticariformes pruriginosas da 
gravidez ocorrem mais comumente em primigestas e 
usualmente tem remissão espontânea após o parto

d)  O herpes gestacional, ou penfigoide gestacional, é 
desencadeado por infecção por herpes vírus tipo 1 
durante a gestação

e)  O aumento do número de nevos é incomum e lesões 
novas devem ser sempre retiradas
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