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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

O vírus varicela-zóster (VVZ) é um herpes vírus 
causador da varicela, que persiste de forma 
latente no sistema nervoso por toda a vida do 
indivíduo após a infecção primária, podendo 
causar Herpes Zóster na sua reativação. 
Considerando o Herpes Zóster, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o seu 
conceito. 

 

(A) O padrão anatômico segue uma distribuição 
periférica no trajeto dos nervos envolvidos de 
forma unilateral e está circunscrito a um 
dermátomo. 

(B) Os dermátomos sacrais são os mais acometidos 
pela doença e, em menor frequência, os 
torácicos e a face. 

(C) A terapia antiviral específica tem indicação 
exclusivamente em pacientes 
imunocomprometidos e gestantes, devido ao 
risco aumentado de disseminação das lesões e 
complicações neurais.  

(D) Os corticoides contribuem para a resolução da 
dor aguda e impedem a neuralgia pós-herpética 
quando utilizados precocemente. 

(E) A vacina existente para herpes zóster não difere 
da vacina existente para varicela, já que as 
doenças são causadas pelo mesmo vírus, e tal 
vacina está indicada para as populações infantil e 
idosa. 

 

12 

Paciente com diagnóstico de hanseníase 
virchowiana em tratamento com poliquimioterapia 
evolui com febre, nódulos difusos pelo corpo, dor 
testicular e artrite. Nesse caso, o diagnóstico e a 
terapia a ser instituída são 

 

(A) Reação Reversa; PQT-Paucibacilar. 

(B) Eritema nodoso hansênico; Anti-inflamatório não 

esteroidal. 

(C) Reação Reversa; Corticoterapia. 

(D) Eritema nodoso hansênico; Expectante. 

(E) Eritema nodoso hansênico; Corticoterapia. 

 

13 

Em relação às quedas de cabelo, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

1. Alopécia areata. 

2. Eflúvio telógeno. 

3. Alopécia androgenética. 

 

(   ) Alopécia de caráter inflamatório, 
imunomediada e relacionada, em alguns 
casos, com alterações tireoidianas. 

(   ) Queda de cabelo relacionada com a 
testosterona e a enzima 5-alfa-redutase. 

(   ) Queda de cabelo após parada do uso de 
contraceptivo oral. 

 

(A) 1 – 3 – 2. 

(B) 1 – 2 – 3. 

(C) 3 – 2 – 1. 

(D) 2 – 1 – 3. 

(E) 2 – 3 – 1. 

 

14 

Qual das doenças a seguir é mais comum evoluir 
com convulsão febril? 

 

(A) Eritema infeccioso. 

(B) Sarampo. 

(C) Varicela. 

(D) Exantema súbito. 

(E) Escarlatina. 

 

15 

A psoríase é considerada uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica. 

Em relação a essa dermatose, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O comprometimento ungueal é pouco visto nos 
doentes com lesões cutâneas. 

(B) Em média, menos de 10% dos pacientes 
apresentam artrite psoriásica durante a evolução 
da doença. 

(C) A psoríase pustulosa generalizada é uma forma 
muito comum de acometimento e se manifesta 
por eritrodermia e febre. 

(D) O principal diagnóstico diferencial da psoríase é 
o pênfigo foliáceo. 

(E) A psoríase gutata ocorre geralmente após uma 
infecção viral ou bacteriana, mais comumente por 
Streptococcus. 
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16 

Paciente com lesão eritemato-descamativa em 
pálpebra há mais ou menos 60 dias, com prurido 
intenso, refere que o quadro iniciou quando 
começou a ir ao salão de beleza para fazer as 
unhas e pintar os cabelos. Sobre o diagnóstico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Trata-se de uma provável dermatite atópica, e o 
tratamento baseia-se em hidratação local. 

(B) Trata-se de uma provável dermatite de contato 
alérgica, e o tratamento baseia-se em afastar o 
alérgeno e prescrever sintomáticos locais para 
alívio dos sintomas. 

(C) Trata-se de uma dermatite de contato por irritante 
primário, e o tratamento baseia-se em uma 
dessensibilização com exposição ao agente de 
forma frequente.  

(D) Trata-se de uma dermatite atópica, e o 
tratamento é afastar-se do agente causador. 

(E) Trata-se de uma dermatite de contato alérgica, e 
o tratamento é feito com hidratação local, banhos 
rápidos e suspensão do uso de sabonetes. 

 

17 

Paciente com lesão pigmentada, assimétrica, de 
bordas irregulares. O dermatologista optou por 
exérese, suspeitando de melanoma maligno. O 
histopatológico evidenciou Melanoma Maligno – 
tipo extensivo superficial. Breslow: 0.8 e índice 
mitótico: 2. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Ampliação de margens cirúrgicas em 0,5 cm, 

sem indicação de realizar linfonodo sentinela. 

(B) Ampliação de margens cirúrgicas em 1 cm, com 
a realização de linfonodo sentinela.  

(C) Não ampliar as margens cirúrgicas e realizar 

linfonodo sentinela. 

(D) Ampliar as margens cirúrgicas em 1 cm, sem 
realizar linfonodo sentinela. 

(E) Ampliar as margens cirúrgicas em 0,5 cm e 

realizar linfonodo sentinela. 

 

18 

Paciente com quadro de prostração e febre 
associado a vesículas, pústulas e pápulas 
eritematosas com evolução crânio-caudal refere 
prurido nas lesões. Considerando o polimorfismo 
regional, qual é a hipótese diagnóstica? 

 

(A) Doença de Kawasaki. 

(B) Varicela. 

(C) Eritema infeccioso. 

(D) Escarlatina. 

(E) Exantema súbito. 

 

19 

A leishmaniose tegumentar americana é uma 
infecção não contagiosa, causada por espécies de 
protozoários do gênero leishmania. Produz lesões 
cutâneas e mucosas, sendo denominada, entre os 
leigos, úlcera de Bauru ou ferida brava. Sobre 
essa infecção, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As lesões cutâneas clássicas são caracterizadas 
por pápulas e pústulas pruriginosas e dolorosas 
que ulceram com pouca frequência e são mais 
comuns no tronco. 

(B) As lesões de mucosa nasal iniciam-se com 

eritema e infiltração do septo, podendo evoluir 
com destruição deste.  

(C) A intradermorreação de Montenegro, se negativa, 
exclui o diagnóstico da doença. 

(D) As drogas de escolha para o tratamento são 
antibióticos da classe das tetraciclinas por longos 
períodos, sendo a dose calculada por peso. 

(E) A pesquisa direta do agente em material da lesão 
é o exame mais específico e, pelo alto custo, é 
reservado apenas para casos de difícil conclusão 
diagnóstica ou em pesquisas. 

 

20 

Sabe-se que a psoríase é uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica, ciclo evolutivo acelerado dos 
queratinócitos e ativação imune inapropriada. A 
respeito dessa afecção dermatológica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Doença extremamente rara, de acometimento 
aproximado de 0,001% da população adulta.  

(B) Apresenta base hereditária, provavelmente 

multifatorial, o que significa dizer que é de 
herança poligênica e requer fatores ambientais 
para sua expressão.  

(C) As lesões típicas são eritematobolhosas.  

(D) Os locais mais frequentes são: face, tórax e 

abdome anterior. 

(E) Unhas raramente são acometidas. 
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21 

Os eczemas correspondem a um grupo de 
dermatoses inflamatórias, pruriginosas, com 
características clínicas e histopatológicas 
comuns e muito bem definidas. A respeito dessas 
condições clínicas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Podem-se distinguir 2 tipos de dermatite de 

contato, com etiologia e fisiopatogenia 
absolutamente distintas: dermatite de contato por 
irritante primário (DCIP) e dermatite de contato 
alérgica (DCA). 

(B) A dermatite de contato por irritante primário 

(DCIP) decorre dos efeitos tóxicos e pró-
inflamatórios de substâncias capazes de ativar a 
imunidade da pele, ainda que de maneira não 
específica. 

(C) A dermatite de contato alérgica (DCA) pode 

apresentar-se de 3 maneiras, sempre com muito 
prurido: aguda (eritema, vesículas, exsudação e 
crostas); subaguda (eritema, pápulas, escamas e 
crostas); crônica (liquenificação). 

(D) Os testes de contato são úteis na identificação de 
substâncias às quais o indivíduo é alérgico. No 
entanto deve ser interpretado com critério, pois 
substâncias testadas, ainda que positivas, podem 
não estar relacionadas com o problema atual, e a 
substância envolvida pode não ter sido testada. 

(E) Os imunomoduladores tópicos, inibidores da 

calcineurina (tacrolimo e pimecrolimo) devem ser 
iniciados assim que o diagnóstico seja 
confirmado, pois diminuem a recorrência da 
doença a médio e a longo prazo. 

 

22 

A urticária é caracterizada pelo rápido 
aparecimento de urticas, as quais podem ser 
acompanhadas por angioedema. O edema da 
derme superficial é denominado urticária, 
enquanto o edema da derme profunda, do 
subcutâneo e do trato gastrintestinal é chamado 
angioedema. A respeito dessa afecção clínica, 
assinale a alternativa que NÃO contempla uma 
causa de urticária aguda. 

 

(A) Alimentos como frutas, frutos do mar e lacticínios. 

(B) Medicamentos como morfina, codeína e ácido 
acetilsalicílico. 

(C) Hemoderivados. 

(D) Infecções virais. 

(E) Vasculites como Arterite de Takayasu e 
Síndrome de Churg-Strauss. 

 

23 

As doenças primariamente bolhosas (buloses) 
são definidas como dermatoses de natureza 
geralmente autoimune, caracterizadas 
clinicamente por bolhas ou, menos 
frequentemente, por vesículas. A respeito da 
fisiopatologia dos pênfigos vulgar, foliáceo e 
induzido por drogas, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o anticorpo relacionado a 
ela. 

 

(A) IgM. 

(B) IgG. 

(C) IgA. 

(D) IgE. 

(E) IgD. 

 

24 

Xantomas são depósitos de colesterol ou de 
triglicerídeos em diferentes locais da pele. Os 
xantomas não são patognomônicos de 
dislipidemia, mas sua presença exige a 
determinação do perfil lipídico. Assinale a 
alternativa correta a respeito dessas afecções 
clínicas. 

 

(A) Quando se localizam nas pálpebras, recebem o 
nome de xantelasma e consistem em placas 
ligeiramente elevadas e amareladas. 

(B) O xantelasma ocorre exclusivamente em 
pessoas com dislipidemia. 

(C) Raramente desaparecem quando a dislipidemia é 

tratada. 

(D) É remota a chance de recorrência após sua 
excisão cirúrgica. 

(E) Laser de C02, pulsed-dye laser e érbio não são 

opções de tratamento. 
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A sarcoidose pode ser considerada uma doença 
granulomatosa sistêmica de etiologia 
desconhecida, acompanhada de alterações 
imunológicas, podendo acometer quase todos os 
órgãos e com patologia característica constituída 
por granuloma sarcoídico. A respeito dessa 
afecção clínica, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É uma doença de maior prevalência em crianças. 

(B) Micobactérias, vírus ou agentes inanimados 
(pólen, berílio e outros) têm sido incriminados, 
assim como etiologia autoimune, mas o 
consenso geral é de que sua etiologia continua 
desconhecida. 

(C) Em 20 a 35% dos pacientes com doença 
sistêmica, há lesões de pele, caracterizadas por 
pústulas e bolhas com predileção pelo tronco. 

(D) O diagnóstico é clínico, não sendo necessários 
exames complementares na maioria dos casos. 

(E) O tratamento de primeira linha é através do uso 
isolado dos antimaláricos (cloroquina e 
hidroxicloroquina). 

 

26 

Queloides e cicatrizes hipertróficas são 
proliferações fibrosas anômalas, eritematosas, as 
quais se elevam sobre o nível da pele e se 
desenvolvem após quaisquer estímulos 
(lacerações, queimaduras, traumas cirúrgicos, 
vacinações, acne, dermoabrasão, colocação de 
brincos, piercings etc.) e que afetam a derme 
profunda. A respeito dessas afecções cirúrgicas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) São cicatrizes anômalas, endurecidas, com 
algumas características comuns (ambas são 
elevadas e eritematosas, às vezes 
hipercrômicas). 

(B) Cicatrizes hipertróficas tendem a permanecer nos 
limites do traumatismo e regridem a partir de 24 
meses após o trauma. 

(C) Queloides transgridem os limites ou as margens 

da cicatriz original e apresentam crescimento 
contínuo, às vezes por toda a vida, 
independentemente do tratamento. 

(D) Ambos podem causar prurido, dor (descrita pelos 

pacientes como "agulhada"), contrações e 
sinequias (entre dedos, por exemplo, ou entre a 
região mentual, o pescoço e o tórax), além de 
afetarem profundamente a qualidade de vida do 
paciente. 

(E) O tratamento mais adotado e de primeira linha é 

a excisão cirúrgica, seguida da compressão das 
bordas da lesão. 

 

27 

As dermatoses perfurantes constituem um grupo 
de doenças em que ocorre eliminação 
transepidérmica de diferentes materiais ou 
constituintes da derme. A doença que se 
manifesta como foliculite perfurante cujo início é 
como uma pústula que passa a pápula, quando, 
então, ocorre a eliminação transepidérmica e, por 
fim, apresenta-se como um nódulo clínica e 
histopatologicamente indistinguível das lesões de 
prurigo nodular é denominada 

 

(A) elastose perfurante serpiginosa. 

(B) colagenose perfurante reativa. 

(C) doença de Kyrle. 

(D) pseudoxantoma elástico perfurante periumbilical. 

(E) eritema indurado de Bazin. 

 

28 

O tumor glômico, também conhecido como 
glomangiomas, são malformações relativamente 
incomuns do corpo glômico (shunt arteriovenoso 
regulador de temperatura corporal). A respeito 
dessa afecção clínica, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Caracteriza-se por espaços vasculares 
circundados por células musculares lisas 
modificadas, de modo semelhante ao arranjo do 
glômus arteriovenoso. 

(B) A forma herdada (autossômica dominante) é 

constituída de lesões múltiplas (isoladas ou 
agrupadas e segmentares), comumente 
assintomáticas, geralmente com início na 
infância. 

(C) Embora muito raro, já houve relato de lesão 

congênita. 

(D) As lesões solitárias costumam ocorrer em 
adultos, afetando uma extremidade, 
particularmente no leito ungueal, e 
ocasionalmente na cabeça, no pescoço e na 
genitália. 

(E) O tratamento de eleição é a radioterapia. 
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Doença de etiologia estreptocócica, ou 
estreptoestafilocócica, que caracteristicamente 
inicia-se por pústula, que se aprofunda, 
originando uma lesão ulcerada recoberta por 
crosta espessa e muito aderida, com localização 
preferencial nas pernas, deixando, ao involuir, 
cicatriz. Pode apresentar lesão única, mas, em 
geral, há várias lesões. Além dos cuidados locais 
(água e sabão, compressas com água boricada ou 
permanganato seguido de antibiótico tópico), 
muitas vezes utiliza-se antibiótico sistêmico 
contra estreptococos para o seu tratamento. Essa 
doença denomina-se 

 

(A) impetigos. 

(B) erisipela. 

(C) ectima. 

(D) celulite. 

(E) carbúnculo. 

 

30 

A pele do ser humano, que corresponde a 15% de 
seu peso corporal, é um órgão que reveste e 
delimita o organismo, protegendo-o e interagindo 
com o meio exterior. Sua resistência e 
flexibilidade determinam a sua plasticidade.  A 
camada celular mais profunda da epiderme, que 
possui participação vital na formação e 
manutenção da junção dermoepidérmica, é 
denominada 

 

(A) camada basal. 

(B) camada espinhosa. 

(C) camada granulosa. 

(D) camada córnea. 

(E) junção dermoepidérmica. 

 

31 

É um dos principais componentes do sistema 
imunológico da pele, responsável pelo 
reconhecimento, pela internalização, pelo 
processamento e pela apresentação de antígenos 
solúveis e haptenos presentes na epiderme. Essa 
descrição se refere 

 

(A) à célula de Merkel. 

(B) ao melanócito. 

(C) à célula de Langerhans. 

(D) às células adiposas. 

(E) às células de Schwann. 

 

32 

A cicatrização de feridas é um processo complexo 
e que intriga a humanidade desde períodos muito 
remotos. Os avanços recentes da biotecnologia, 
aliados a uma oferta em larga escala de uma série 
de produtos ditos "cicatrizantes" pela indústria, 
têm tornado esse tema motivo de atenção 
crescente pela classe médica. A respeito da 
cicatrização cutânea, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O trauma tecidual é seguido por uma série de 
eventos que podem ser didaticamente divididos 
em três fases: inflamatória, formação tecidual e 
remodelação da ferida. 

(B) A agressão tecidual, com consequente 
rompimento de vasos sanguíneos, desencadeia 
uma sequência inicial de eventos que culmina na 
formação do coágulo. Esse coágulo sanguíneo 
serve para manter a homeostase, além de 
fornecer uma matriz provisória para a migração 
celular. 

(C) Aproximadamente 4 dias após a agressão, o 

tecido de granulação começa a formar-se. Essa 
denominação está relacionada com a aparência 
granular observada ao ser incisado, graças aos 
numerosos capilares neoformados. 

(D) A infecção é uma causa importante de retardo na 

reparação. 

(E) Embora quase todas as feridas cutâneas estejam 
contaminadas pela flora residente, organismos 
patogênicos necessitam representar um valor 
acima de 10.000 bactérias/g de tecido para que a 
infecção clínica ocorra. 

 

33 

Papiros egípcios já descreviam curativos 
compostos por linho, gordura animal e mel. 
Atualmente existem mais de 200 curativos ditos 
avançados destinados ao tratamento de feridas. 
Assinale a alternativa que apresenta os curativos 
derivados de algas marrons, contendo sais de 
cálcio e sódio do ácido algínico. 

 

(A) Hidrogéis. 

(B) Hidrocoloides. 

(C) Alginatos. 

(D) Espumas. 

(E) Filmes. 
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As queimaduras são feridas traumáticas 
causadas, na maioria das vezes, por agentes 
térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. 
Atuam nos tecidos de revestimento do corpo 
humano, determinando a destruição parcial ou 
total da pele e de seus anexos, podendo acometer 
camadas mais profundas, como tecido celular 
subcutâneo, músculos, tendões e ossos. A 
respeito da classificação, assinale a alternativa 
que apresenta uma lesão de aspecto branco 
nacarado. 

 

(A) Primeiro grau. 

(B) Segundo grau superficial. 

(C) Segundo grau profundo. 

(D) Terceiro grau. 

(E) Quarto grau. 

 

35 

Paciente de 45 anos, vítima de queimadura por 
água quente, dá entrada ao PS apresentando 
queimaduras em todo o tórax anterior, genital e 
membro superior esquerdo. Considerando a regra 
dos 9, qual é a porcentagem de superfície 
corporal queimada desse paciente? 

 

(A) 37%. 

(B) 28%. 

(C) 26%. 

(D) 27%. 

(E) 36%. 

 

36 

Lesões elementares cutâneas são modificações 
do tegumento cutâneo causadas por processos 
inflamatórios, degenerativos, circulatórios ou 
neoplásicos, por transtornos do metabolismo ou 
por defeito de formação. Em relação a essas 
lesões, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Mancha ou mácula corresponde à área 
circunscrita de coloração diferente da pele 
normal, no mesmo plano de tegumento e com 
alterações de superfície. 

(B) Lesões hemorrágicas são também chamadas 

“sufusões hemorrágicas” e desaparecem pela 
compressão dos eritemas. 

(C) Elevações edematosas são elevações causadas 
por edema na derme ou hipoderme. Nesse caso, 
enquadra-se a lesão urticada ou tipo urticária. 

(D) Pápulas são elevações sólidas da pele de 
tamanho maior que 10 mm. 

(E) Queratose é uma modificação circunscrita ou 
difusa da espessura da pele que se torna mais 
amolecida e elástica, em consequência de um 
afinamento da camada córnea. 

 

37 

Paciente de 82 anos comparece ao ambulatório de 
dermatologia referindo aparecimento de 
“machucadinho no nariz”. Refere ainda que a 
lesão sangra eventualmente. O preceptor, ao 
examiná-lo junto aos alunos, notou perda 
delimitada das estruturas que constituíam a pele, 
alcançando a derme em um segmento de dorso 
nasal de aproximadamente 8x8mm. A respeito 
desse caso, classifique a lesão elementar 
correspondente. 

 

(A) Erosão. 

(B) Escamas. 

(C) Crosta. 

(D) Fissuras. 

(E) Ulceração. 
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Carcinoma Basocelular é um tumor constituído de 
células morfologicamente semelhantes às células 
basais da epiderme, de crescimento muito lento, 
com capacidade invasiva localizada, embora 
destrutiva, sem, no entanto, provocar metástases. 
É, portanto, a neoplasia maligna de melhor 
prognóstico. A respeito dessa condição clínica, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) É muito comum no negro, já que se correlaciona 
diretamente com a presença do pigmento 
melânico. 

(B) A velocidade de crescimento do tumor 
geralmente é rápida, sendo fonte de metástases 
hematogênicas. 

(C) A lesão mais característica do CBC é a lesão 

"perolada”, ou seja, lesão papulosa translúcida e 
brilhante de coloração amarelo palha. 

(D) A localização preferencial é nos membros (cerca 
de 90%), seguida do tronco e, por fim, menos 
comum na região cefálica. 

(E) Estudos recentes mostram que o uso do filtro 

solar pouco tem ajudado na profilaxia dos 
carcinomas basocelulares, ao contrário do que se 
afirmava antigamente. 

 

39 

Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros), porém o melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. A 
respeito dessa condição clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ocorre em todas as raças, porém é raro em 

negros. 

(B) Exposição solar intermitente, com queimadura, é 
um fator pouco importante entre os caucasianos, 
assim como bronzeamento artificial e, em menor 
grau, fototerapia com UVA e UVB. 

(C) Nível IV de Clark é quando há invasão tumoral 

em tecido subcutâneo. 

(D) Geralmente se caracteriza por serem lesões 
irregulares, assimétricas e de diâmetro menor 
que 6 mm. 

(E) O tratamento de eleição atualmente tem sido 
com quimioterapia neoadjuvante com posterior 
ressecção cirúrgica com margens que variam de 
0,5 a 2 cm da borda lesional, independentemente 
do estado do tumor. 

 

40 

O prurido é a sensação que causa o desejo de 
coçar a pele e é experimentado como uma 
sensação que surge na própria pele. Há cerca de 
340 anos, o médico alemão Samuel Hafenreffer 
definiu o prurido como "a incômoda sensação que 
desencadeia o desejo ou o reflexo de coçar". A 
respeito desse sintoma, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Embora cerca de 30% dos pacientes diabéticos 
manifestem sinais cutâneos da doença, o prurido 
generalizado sem achados cutâneos ocorre em 
apenas 3% dos pacientes com diabetes mellitus. 

(B) Apesar de as metástases cutâneas de 
malignidades internas geralmente serem não 
pruriginosas, virtualmente qualquer malignidade 
interna pode originar prurido como manifestação 
paraneoplásica. 

(C) O prurido anal, bem como o vulvar, pode traduzir 
um conflito psicológico. Esses tipos de prurido, 
não raro, traduzem uma autopunição; contudo, 
atualmente, credita-se à origem psicogênica 
apenas 1,3 a 7% dos casos de prurido vulvar ou 
escrotal. 

(D) Prurido aquagênico é o quadro caracterizado por 
prurido intenso que surge em até 30 min após 
contato com a água quente. Tipicamente, inicia-
se pelas extremidades superiores e generaliza-se 
com predileção para a região palmoplantar. 

(E) Lesões cerebrais unilaterais, tais como aquelas 
que ocorrem em pequenos tumores, abscessos e 
acidentes vasculares cerebrais (AVC), podem, 
ocasionalmente, associar-se a prurido localizado 
ou generalizado, sobretudo no lado contralateral 
do corpo. 

 

41 

A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa 
que acomete principalmente pele e/ou nervos 
periféricos. A doença pode afetar praticamente 
todos os órgãos e sistemas em que existam 
macrófagos, exceto o sistema nervoso central. 
Evolui de maneira crônica, podendo apresentar 
períodos de agudização denominados reações. É 
potencialmente incapacitante e, embora curável, 
seu diagnóstico causa grande impacto 
psicossocial pelos preconceitos e estigmas que a 
envolvem desde a antiguidade. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente seu 
agente etiológico. 

 

(A) Mycobacterium tuberculosis. 

(B) Mycobacterium bovis. 

(C) Mycobacterium pulveris. 

(D) Mycobacterium celatum. 

(E) Mycobacterium leprae. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Dermatologia  Tipo  01 – Página 12 

 

42 

Sífilis, também conhecida como lues, é uma 
doença infectocontagiosa causada pelo 
Treponema pallidum, cuja transmissão se faz, na 
maioria das vezes, pelo contato sexual. Trata-se 
de doença sistêmica desde o seu início e, caso 
não tratada, pode evoluir cronicamente com 
períodos de atividade e de latência, seguindo com 
grande precisão determinada cronologia. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Sífilis primária caracteriza-se pelo surgimento do 

cancro duro (protossifiloma), de 9 a 90 dias após 
o contágio (21 dias, em média), e de 
micropoliadenopatia regional. 

(B) O cancro duro é, em geral, doloroso, múltiplo e 
erosado ou exulcerado. 

(C) As lesões são intensamente pruriginosas, sem 

melhora com anti-histamínico. 

(D) O tratamento de eleição é com eritromicina 1 
g/dia, durante 2 a 3 dias. 

(E) VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) é 

o exame de maior especificidade para 
diagnóstico.  

 

43 

Sobre os tumores cutâneos benignos, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) A queratose seborreica é um tumor benigno 
mesenquimal. 

(B) O angioqueratoma de Fordyce são pápulas 
amareladas pruriginosas com tratamento 
baseado em corticoterapia. 

(C) O nevo sebáceo é um hamartoma. 

(D) O hemangioma da infância acomete somente a 

epiderme.  

(E) O hidrocistoma écrino é um tumor geralmente 
múltiplo. 

 

44 

Em relação aos linfomas cutâneos, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A micose fungoide tem como variante a síndrome 

de Sézary. 

(B) O marcador CD56 tem como célula 
representativa o linfócito T CD8. 

(C) Os linfomas cutâneos de células B pertencem ao 

grupo de neoplasias malignas originadas de 
linfócitos B do tipo Hodgkin. 

(D) A síndrome de Sézary possui células B 
neoplásicas no sangue periférico. 

(E) A histopatologia mostra exocitose de linfócitos. 

 

45 

Unhas são formadas de células queratinizadas 
que se originam na matriz e são constituídas de 
epiderme com as suas diversas camadas, exceto 
a granular. Quanto às características peculiares 
da semiologia ungueal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Unhas de Plummer são manchas brancas 
comuns em pessoas sadias. 

(B) Coiloníquia ou unha em colher é um estado 
distrófico no qual a placa ungueal se torna grossa 
e abaulada. 

(C) Linhas de Beau são caracterizadas por sulcos 
transversais à lúnula, comuns em hepatopatas e 
nefropatas. 

(D) Unha de Lindsay é caracterizada por uma faixa 

esbranquiçada de 1 a 2 mm do leito distal 
ungueal, comum em pacientes com 
hipoalbuminemia. 

(E) Unhas de Terry são caracterizadas pelo 
descolamento parcial do leito ungueal, comum no 
hipertireoidismo. 

 

46 

Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros). O melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. Esses 
tumores caracterizam-se por seu potencial 
metastático e consequente letalidade. Um número 
razoável de casos origina-se de nevo 
preexistente. Assinale a alternativa que apresenta 
o tipo histológico mais comum. 

 

(A) Nodular. 

(B) Disseminativo superficial. 

(C) Lentigo maligno. 

(D) Acral lentiginoso. 

(E) Amelanótico. 
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Acne é uma dermatose crônica da unidade 
pilossebácea, que é composta por uma glândula 
sebácea bem desenvolvida, com um grande ducto 
e um pelo rudimentar. A sua forma grave, 
caracterizada por presença de lesões bastante 
inflamatórias, exuberantes, com drenagem de 
material seropurulento ou hemático, formando 
abscessos e evoluindo, por vezes, para lesões 
cicatriciais importantes, é denominada 

 

(A) acne comedoniana. 

(B) acne papulopustulosa. 

(C) acne nodulocística. 

(D) acne conglobata. 

(E) acne não inflamatória. 

 

48 

Vitiligo é uma doença adquirida, idiopática, 
caracterizada pela ausência da melanina por 
destruição ou inativação dos melanócitos. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) História familiar é positiva em 90% dos casos. 

(B) Preserva regiões que comumente apresenta 

traumas, como mãos, joelhos, cotovelos e pés. 

(C) Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com 
albinismo, hanseníase indeterminada, esclerose 
tuberosa e pitiríase alba. 

(D) Imunomoduladores tópicos, como pimecrolimus e 

tacrolimus, mostram-se de pouca eficácia, 
deixando de ser utilizados na prática clínica. 

(E) Despigmentação é indicada nos casos de vitiligo 
universal com mais de 30% de área corporal 
comprometida. 

 

49 

As infecções bacterianas na pele são causadas 
com maior frequência pelo Staphylococcus 
aureus ou pelo Streptococcus pyogenes, 
especialmente em adultos. Assinale a alternativa 
que apresenta uma infecção cutânea que NÃO 
tenha como fator etiológico as duas bactérias 
citadas. 

 

(A) Impetigo. 

(B) Celulite. 

(C) Foliculite. 

(D) Erisipela. 

(E) Tricomicose axilar. 

 

50 

Sarcoptes scabiei, variante hominis, é um ácaro 
que resulta em uma doença de alta prevalência, 
principalmente em países de terceiro mundo. 
Assinale a alternativa que apresenta a doença 
causada por esse ácaro. 

 

(A) Larva Migrans. 

(B) Pediculose. 

(C) Tungíase. 

(D) Escabiose. 

(E) Miíase. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino, com lesão pigmentada com bordas irregulares, assimétrica, dermatoscopia 
sugerindo áreas com pseudópodes e véu de noiva. Diante desse caso, identifique o diagnóstico, cite os 
principais tipos histológicos e fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Além disso, 
identifique o tipo histológico mais provável com base na epidemiologia e descreva a conduta clínica inicial 
a ser tomada, explicando o significado do índice de Breslow, sua importância e evolução, caso o Breslow 
seja de 1,5 mm. Por fim, explique a avaliação do linfonodo sentinela (conceito e função) e o rastreio de 
metástases. 

 
 
1 
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2 
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SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Dermatologia 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

02 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

2 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 
“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 
constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Dermatologia  Tipo  02 – Página 3 

 

3 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

4 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 
enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 
preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

5 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 
(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 
(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 
(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

6 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

7 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 

petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Sarcoptes scabiei, variante hominis, é um ácaro 
que resulta em uma doença de alta prevalência, 
principalmente em países de terceiro mundo. 
Assinale a alternativa que apresenta a doença 
causada por esse ácaro. 

 

(A) Larva Migrans. 

(B) Pediculose. 

(C) Tungíase. 

(D) Escabiose. 

(E) Miíase. 

 

12 

O vírus varicela-zóster (VVZ) é um herpes vírus 
causador da varicela, que persiste de forma 
latente no sistema nervoso por toda a vida do 
indivíduo após a infecção primária, podendo 
causar Herpes Zóster na sua reativação. 
Considerando o Herpes Zóster, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o seu 
conceito. 

 

(A) O padrão anatômico segue uma distribuição 
periférica no trajeto dos nervos envolvidos de 
forma unilateral e está circunscrito a um 
dermátomo. 

(B) Os dermátomos sacrais são os mais acometidos 
pela doença e, em menor frequência, os 
torácicos e a face. 

(C) A terapia antiviral específica tem indicação 
exclusivamente em pacientes 
imunocomprometidos e gestantes, devido ao 
risco aumentado de disseminação das lesões e 
complicações neurais.  

(D) Os corticoides contribuem para a resolução da 
dor aguda e impedem a neuralgia pós-herpética 
quando utilizados precocemente. 

(E) A vacina existente para herpes zóster não difere 
da vacina existente para varicela, já que as 
doenças são causadas pelo mesmo vírus, e tal 
vacina está indicada para as populações infantil e 
idosa. 

 

13 

Paciente com diagnóstico de hanseníase 
virchowiana em tratamento com poliquimioterapia 
evolui com febre, nódulos difusos pelo corpo, dor 
testicular e artrite. Nesse caso, o diagnóstico e a 
terapia a ser instituída são 

 

(A) Reação Reversa; PQT-Paucibacilar. 

(B) Eritema nodoso hansênico; Anti-inflamatório não 
esteroidal. 

(C) Reação Reversa; Corticoterapia. 

(D) Eritema nodoso hansênico; Expectante. 

(E) Eritema nodoso hansênico; Corticoterapia. 

 

14 

Em relação às quedas de cabelo, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

1. Alopécia areata. 

2. Eflúvio telógeno. 

3. Alopécia androgenética. 

 

(   ) Alopécia de caráter inflamatório, 
imunomediada e relacionada, em alguns 
casos, com alterações tireoidianas. 

(   ) Queda de cabelo relacionada com a 
testosterona e a enzima 5-alfa-redutase. 

(   ) Queda de cabelo após parada do uso de 
contraceptivo oral. 

 

(A) 1 – 3 – 2. 

(B) 1 – 2 – 3. 

(C) 3 – 2 – 1. 

(D) 2 – 1 – 3. 

(E) 2 – 3 – 1. 

 

15 

Qual das doenças a seguir é mais comum evoluir 
com convulsão febril? 

 

(A) Eritema infeccioso. 

(B) Sarampo. 

(C) Varicela. 

(D) Exantema súbito. 

(E) Escarlatina. 
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A psoríase é considerada uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica. 

Em relação a essa dermatose, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O comprometimento ungueal é pouco visto nos 

doentes com lesões cutâneas. 

(B) Em média, menos de 10% dos pacientes 
apresentam artrite psoriásica durante a evolução 
da doença. 

(C) A psoríase pustulosa generalizada é uma forma 

muito comum de acometimento e se manifesta 
por eritrodermia e febre. 

(D) O principal diagnóstico diferencial da psoríase é 
o pênfigo foliáceo. 

(E) A psoríase gutata ocorre geralmente após uma 

infecção viral ou bacteriana, mais comumente por 
Streptococcus. 

 

17 

Paciente com lesão eritemato-descamativa em 
pálpebra há mais ou menos 60 dias, com prurido 
intenso, refere que o quadro iniciou quando 
começou a ir ao salão de beleza para fazer as 
unhas e pintar os cabelos. Sobre o diagnóstico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Trata-se de uma provável dermatite atópica, e o 
tratamento baseia-se em hidratação local. 

(B) Trata-se de uma provável dermatite de contato 

alérgica, e o tratamento baseia-se em afastar o 
alérgeno e prescrever sintomáticos locais para 
alívio dos sintomas. 

(C) Trata-se de uma dermatite de contato por irritante 
primário, e o tratamento baseia-se em uma 
dessensibilização com exposição ao agente de 
forma frequente.  

(D) Trata-se de uma dermatite atópica, e o 
tratamento é afastar-se do agente causador. 

(E) Trata-se de uma dermatite de contato alérgica, e 

o tratamento é feito com hidratação local, banhos 
rápidos e suspensão do uso de sabonetes. 

 

18 

Paciente com lesão pigmentada, assimétrica, de 
bordas irregulares. O dermatologista optou por 
exérese, suspeitando de melanoma maligno. O 
histopatológico evidenciou Melanoma Maligno – 
tipo extensivo superficial. Breslow: 0.8 e índice 
mitótico: 2. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Ampliação de margens cirúrgicas em 0,5 cm, 
sem indicação de realizar linfonodo sentinela. 

(B) Ampliação de margens cirúrgicas em 1 cm, com 
a realização de linfonodo sentinela.  

(C) Não ampliar as margens cirúrgicas e realizar 

linfonodo sentinela. 

(D) Ampliar as margens cirúrgicas em 1 cm, sem 
realizar linfonodo sentinela. 

(E) Ampliar as margens cirúrgicas em 0,5 cm e 

realizar linfonodo sentinela. 

 

19 

Paciente com quadro de prostração e febre 
associado a vesículas, pústulas e pápulas 
eritematosas com evolução crânio-caudal refere 
prurido nas lesões. Considerando o polimorfismo 
regional, qual é a hipótese diagnóstica? 

 

(A) Doença de Kawasaki. 

(B) Varicela. 

(C) Eritema infeccioso. 

(D) Escarlatina. 

(E) Exantema súbito. 

 

20 

A leishmaniose tegumentar americana é uma 
infecção não contagiosa, causada por espécies de 
protozoários do gênero leishmania. Produz lesões 
cutâneas e mucosas, sendo denominada, entre os 
leigos, úlcera de Bauru ou ferida brava. Sobre 
essa infecção, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As lesões cutâneas clássicas são caracterizadas 
por pápulas e pústulas pruriginosas e dolorosas 
que ulceram com pouca frequência e são mais 
comuns no tronco. 

(B) As lesões de mucosa nasal iniciam-se com 

eritema e infiltração do septo, podendo evoluir 
com destruição deste.  

(C) A intradermorreação de Montenegro, se negativa, 
exclui o diagnóstico da doença. 

(D) As drogas de escolha para o tratamento são 

antibióticos da classe das tetraciclinas por longos 
períodos, sendo a dose calculada por peso. 

(E) A pesquisa direta do agente em material da lesão 
é o exame mais específico e, pelo alto custo, é 
reservado apenas para casos de difícil conclusão 
diagnóstica ou em pesquisas. 
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Sabe-se que a psoríase é uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica, ciclo evolutivo acelerado dos 
queratinócitos e ativação imune inapropriada. A 
respeito dessa afecção dermatológica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Doença extremamente rara, de acometimento 
aproximado de 0,001% da população adulta.  

(B) Apresenta base hereditária, provavelmente 

multifatorial, o que significa dizer que é de 
herança poligênica e requer fatores ambientais 
para sua expressão.  

(C) As lesões típicas são eritematobolhosas.  

(D) Os locais mais frequentes são: face, tórax e 

abdome anterior. 

(E) Unhas raramente são acometidas. 

 

22 

Os eczemas correspondem a um grupo de 
dermatoses inflamatórias, pruriginosas, com 
características clínicas e histopatológicas 
comuns e muito bem definidas. A respeito dessas 
condições clínicas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Podem-se distinguir 2 tipos de dermatite de 
contato, com etiologia e fisiopatogenia 
absolutamente distintas: dermatite de contato por 
irritante primário (DCIP) e dermatite de contato 
alérgica (DCA). 

(B) A dermatite de contato por irritante primário 
(DCIP) decorre dos efeitos tóxicos e pró-
inflamatórios de substâncias capazes de ativar a 
imunidade da pele, ainda que de maneira não 
específica. 

(C) A dermatite de contato alérgica (DCA) pode 

apresentar-se de 3 maneiras, sempre com muito 
prurido: aguda (eritema, vesículas, exsudação e 
crostas); subaguda (eritema, pápulas, escamas e 
crostas); crônica (liquenificação). 

(D) Os testes de contato são úteis na identificação de 

substâncias às quais o indivíduo é alérgico. No 
entanto deve ser interpretado com critério, pois 
substâncias testadas, ainda que positivas, podem 
não estar relacionadas com o problema atual, e a 
substância envolvida pode não ter sido testada. 

(E) Os imunomoduladores tópicos, inibidores da 
calcineurina (tacrolimo e pimecrolimo) devem ser 
iniciados assim que o diagnóstico seja 
confirmado, pois diminuem a recorrência da 
doença a médio e a longo prazo. 

 

23 

A urticária é caracterizada pelo rápido 
aparecimento de urticas, as quais podem ser 
acompanhadas por angioedema. O edema da 
derme superficial é denominado urticária, 
enquanto o edema da derme profunda, do 
subcutâneo e do trato gastrintestinal é chamado 
angioedema. A respeito dessa afecção clínica, 
assinale a alternativa que NÃO contempla uma 
causa de urticária aguda. 

 

(A) Alimentos como frutas, frutos do mar e lacticínios. 

(B) Medicamentos como morfina, codeína e ácido 

acetilsalicílico. 

(C) Hemoderivados. 

(D) Infecções virais. 

(E) Vasculites como Arterite de Takayasu e 

Síndrome de Churg-Strauss. 

 

24 

As doenças primariamente bolhosas (buloses) 
são definidas como dermatoses de natureza 
geralmente autoimune, caracterizadas 
clinicamente por bolhas ou, menos 
frequentemente, por vesículas. A respeito da 
fisiopatologia dos pênfigos vulgar, foliáceo e 
induzido por drogas, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o anticorpo relacionado a 
ela. 

 

(A) IgM. 

(B) IgG. 

(C) IgA. 

(D) IgE. 

(E) IgD. 

 

25 

Xantomas são depósitos de colesterol ou de 
triglicerídeos em diferentes locais da pele. Os 
xantomas não são patognomônicos de 
dislipidemia, mas sua presença exige a 
determinação do perfil lipídico. Assinale a 
alternativa correta a respeito dessas afecções 
clínicas. 

 

(A) Quando se localizam nas pálpebras, recebem o 
nome de xantelasma e consistem em placas 
ligeiramente elevadas e amareladas. 

(B) O xantelasma ocorre exclusivamente em 
pessoas com dislipidemia. 

(C) Raramente desaparecem quando a dislipidemia é 

tratada. 

(D) É remota a chance de recorrência após sua 
excisão cirúrgica. 

(E) Laser de C02, pulsed-dye laser e érbio não são 

opções de tratamento. 
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A sarcoidose pode ser considerada uma doença 
granulomatosa sistêmica de etiologia 
desconhecida, acompanhada de alterações 
imunológicas, podendo acometer quase todos os 
órgãos e com patologia característica constituída 
por granuloma sarcoídico. A respeito dessa 
afecção clínica, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É uma doença de maior prevalência em crianças. 

(B) Micobactérias, vírus ou agentes inanimados 
(pólen, berílio e outros) têm sido incriminados, 
assim como etiologia autoimune, mas o 
consenso geral é de que sua etiologia continua 
desconhecida. 

(C) Em 20 a 35% dos pacientes com doença 
sistêmica, há lesões de pele, caracterizadas por 
pústulas e bolhas com predileção pelo tronco. 

(D) O diagnóstico é clínico, não sendo necessários 
exames complementares na maioria dos casos. 

(E) O tratamento de primeira linha é através do uso 
isolado dos antimaláricos (cloroquina e 
hidroxicloroquina). 

 

27 

Queloides e cicatrizes hipertróficas são 
proliferações fibrosas anômalas, eritematosas, as 
quais se elevam sobre o nível da pele e se 
desenvolvem após quaisquer estímulos 
(lacerações, queimaduras, traumas cirúrgicos, 
vacinações, acne, dermoabrasão, colocação de 
brincos, piercings etc.) e que afetam a derme 
profunda. A respeito dessas afecções cirúrgicas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) São cicatrizes anômalas, endurecidas, com 
algumas características comuns (ambas são 
elevadas e eritematosas, às vezes 
hipercrômicas). 

(B) Cicatrizes hipertróficas tendem a permanecer nos 
limites do traumatismo e regridem a partir de 24 
meses após o trauma. 

(C) Queloides transgridem os limites ou as margens 

da cicatriz original e apresentam crescimento 
contínuo, às vezes por toda a vida, 
independentemente do tratamento. 

(D) Ambos podem causar prurido, dor (descrita pelos 

pacientes como "agulhada"), contrações e 
sinequias (entre dedos, por exemplo, ou entre a 
região mentual, o pescoço e o tórax), além de 
afetarem profundamente a qualidade de vida do 
paciente. 

(E) O tratamento mais adotado e de primeira linha é 

a excisão cirúrgica, seguida da compressão das 
bordas da lesão. 

 

28 

As dermatoses perfurantes constituem um grupo 
de doenças em que ocorre eliminação 
transepidérmica de diferentes materiais ou 
constituintes da derme. A doença que se 
manifesta como foliculite perfurante cujo início é 
como uma pústula que passa a pápula, quando, 
então, ocorre a eliminação transepidérmica e, por 
fim, apresenta-se como um nódulo clínica e 
histopatologicamente indistinguível das lesões de 
prurigo nodular é denominada 

 

(A) elastose perfurante serpiginosa. 

(B) colagenose perfurante reativa. 

(C) doença de Kyrle. 

(D) pseudoxantoma elástico perfurante periumbilical. 

(E) eritema indurado de Bazin. 

 

29 

O tumor glômico, também conhecido como 
glomangiomas, são malformações relativamente 
incomuns do corpo glômico (shunt arteriovenoso 
regulador de temperatura corporal). A respeito 
dessa afecção clínica, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Caracteriza-se por espaços vasculares 
circundados por células musculares lisas 
modificadas, de modo semelhante ao arranjo do 
glômus arteriovenoso. 

(B) A forma herdada (autossômica dominante) é 

constituída de lesões múltiplas (isoladas ou 
agrupadas e segmentares), comumente 
assintomáticas, geralmente com início na 
infância. 

(C) Embora muito raro, já houve relato de lesão 

congênita. 

(D) As lesões solitárias costumam ocorrer em 
adultos, afetando uma extremidade, 
particularmente no leito ungueal, e 
ocasionalmente na cabeça, no pescoço e na 
genitália. 

(E) O tratamento de eleição é a radioterapia. 
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Doença de etiologia estreptocócica, ou 
estreptoestafilocócica, que caracteristicamente 
inicia-se por pústula, que se aprofunda, 
originando uma lesão ulcerada recoberta por 
crosta espessa e muito aderida, com localização 
preferencial nas pernas, deixando, ao involuir, 
cicatriz. Pode apresentar lesão única, mas, em 
geral, há várias lesões. Além dos cuidados locais 
(água e sabão, compressas com água boricada ou 
permanganato seguido de antibiótico tópico), 
muitas vezes utiliza-se antibiótico sistêmico 
contra estreptococos para o seu tratamento. Essa 
doença denomina-se 

 

(A) impetigos. 

(B) erisipela. 

(C) ectima. 

(D) celulite. 

(E) carbúnculo. 

 

31 

A pele do ser humano, que corresponde a 15% de 
seu peso corporal, é um órgão que reveste e 
delimita o organismo, protegendo-o e interagindo 
com o meio exterior. Sua resistência e 
flexibilidade determinam a sua plasticidade.  A 
camada celular mais profunda da epiderme, que 
possui participação vital na formação e 
manutenção da junção dermoepidérmica, é 
denominada 

 

(A) camada basal. 

(B) camada espinhosa. 

(C) camada granulosa. 

(D) camada córnea. 

(E) junção dermoepidérmica. 

 

32 

É um dos principais componentes do sistema 
imunológico da pele, responsável pelo 
reconhecimento, pela internalização, pelo 
processamento e pela apresentação de antígenos 
solúveis e haptenos presentes na epiderme. Essa 
descrição se refere 

 

(A) à célula de Merkel. 

(B) ao melanócito. 

(C) à célula de Langerhans. 

(D) às células adiposas. 

(E) às células de Schwann. 

 

33 

A cicatrização de feridas é um processo complexo 
e que intriga a humanidade desde períodos muito 
remotos. Os avanços recentes da biotecnologia, 
aliados a uma oferta em larga escala de uma série 
de produtos ditos "cicatrizantes" pela indústria, 
têm tornado esse tema motivo de atenção 
crescente pela classe médica. A respeito da 
cicatrização cutânea, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O trauma tecidual é seguido por uma série de 
eventos que podem ser didaticamente divididos 
em três fases: inflamatória, formação tecidual e 
remodelação da ferida. 

(B) A agressão tecidual, com consequente 
rompimento de vasos sanguíneos, desencadeia 
uma sequência inicial de eventos que culmina na 
formação do coágulo. Esse coágulo sanguíneo 
serve para manter a homeostase, além de 
fornecer uma matriz provisória para a migração 
celular. 

(C) Aproximadamente 4 dias após a agressão, o 

tecido de granulação começa a formar-se. Essa 
denominação está relacionada com a aparência 
granular observada ao ser incisado, graças aos 
numerosos capilares neoformados. 

(D) A infecção é uma causa importante de retardo na 

reparação. 

(E) Embora quase todas as feridas cutâneas estejam 
contaminadas pela flora residente, organismos 
patogênicos necessitam representar um valor 
acima de 10.000 bactérias/g de tecido para que a 
infecção clínica ocorra. 

 

34 

Papiros egípcios já descreviam curativos 
compostos por linho, gordura animal e mel. 
Atualmente existem mais de 200 curativos ditos 
avançados destinados ao tratamento de feridas. 
Assinale a alternativa que apresenta os curativos 
derivados de algas marrons, contendo sais de 
cálcio e sódio do ácido algínico. 

 

(A) Hidrogéis. 

(B) Hidrocoloides. 

(C) Alginatos. 

(D) Espumas. 

(E) Filmes. 
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As queimaduras são feridas traumáticas 
causadas, na maioria das vezes, por agentes 
térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. 
Atuam nos tecidos de revestimento do corpo 
humano, determinando a destruição parcial ou 
total da pele e de seus anexos, podendo acometer 
camadas mais profundas, como tecido celular 
subcutâneo, músculos, tendões e ossos. A 
respeito da classificação, assinale a alternativa 
que apresenta uma lesão de aspecto branco 
nacarado. 

 

(A) Primeiro grau. 

(B) Segundo grau superficial. 

(C) Segundo grau profundo. 

(D) Terceiro grau. 

(E) Quarto grau. 

 

36 

Paciente de 45 anos, vítima de queimadura por 
água quente, dá entrada ao PS apresentando 
queimaduras em todo o tórax anterior, genital e 
membro superior esquerdo. Considerando a regra 
dos 9, qual é a porcentagem de superfície 
corporal queimada desse paciente? 

 

(A) 37%. 

(B) 28%. 

(C) 26%. 

(D) 27%. 

(E) 36%. 

 

37 

Lesões elementares cutâneas são modificações 
do tegumento cutâneo causadas por processos 
inflamatórios, degenerativos, circulatórios ou 
neoplásicos, por transtornos do metabolismo ou 
por defeito de formação. Em relação a essas 
lesões, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Mancha ou mácula corresponde à área 
circunscrita de coloração diferente da pele 
normal, no mesmo plano de tegumento e com 
alterações de superfície. 

(B) Lesões hemorrágicas são também chamadas 

“sufusões hemorrágicas” e desaparecem pela 
compressão dos eritemas. 

(C) Elevações edematosas são elevações causadas 
por edema na derme ou hipoderme. Nesse caso, 
enquadra-se a lesão urticada ou tipo urticária. 

(D) Pápulas são elevações sólidas da pele de 
tamanho maior que 10 mm. 

(E) Queratose é uma modificação circunscrita ou 
difusa da espessura da pele que se torna mais 
amolecida e elástica, em consequência de um 
afinamento da camada córnea. 

 

38 

Paciente de 82 anos comparece ao ambulatório de 
dermatologia referindo aparecimento de 
“machucadinho no nariz”. Refere ainda que a 
lesão sangra eventualmente. O preceptor, ao 
examiná-lo junto aos alunos, notou perda 
delimitada das estruturas que constituíam a pele, 
alcançando a derme em um segmento de dorso 
nasal de aproximadamente 8x8mm. A respeito 
desse caso, classifique a lesão elementar 
correspondente. 

 

(A) Erosão. 

(B) Escamas. 

(C) Crosta. 

(D) Fissuras. 

(E) Ulceração. 
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Carcinoma Basocelular é um tumor constituído de 
células morfologicamente semelhantes às células 
basais da epiderme, de crescimento muito lento, 
com capacidade invasiva localizada, embora 
destrutiva, sem, no entanto, provocar metástases. 
É, portanto, a neoplasia maligna de melhor 
prognóstico. A respeito dessa condição clínica, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) É muito comum no negro, já que se correlaciona 
diretamente com a presença do pigmento 
melânico. 

(B) A velocidade de crescimento do tumor 
geralmente é rápida, sendo fonte de metástases 
hematogênicas. 

(C) A lesão mais característica do CBC é a lesão 

"perolada”, ou seja, lesão papulosa translúcida e 
brilhante de coloração amarelo palha. 

(D) A localização preferencial é nos membros (cerca 
de 90%), seguida do tronco e, por fim, menos 
comum na região cefálica. 

(E) Estudos recentes mostram que o uso do filtro 

solar pouco tem ajudado na profilaxia dos 
carcinomas basocelulares, ao contrário do que se 
afirmava antigamente. 

 

40 

Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros), porém o melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. A 
respeito dessa condição clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ocorre em todas as raças, porém é raro em 

negros. 

(B) Exposição solar intermitente, com queimadura, é 
um fator pouco importante entre os caucasianos, 
assim como bronzeamento artificial e, em menor 
grau, fototerapia com UVA e UVB. 

(C) Nível IV de Clark é quando há invasão tumoral 

em tecido subcutâneo. 

(D) Geralmente se caracteriza por serem lesões 
irregulares, assimétricas e de diâmetro menor 
que 6 mm. 

(E) O tratamento de eleição atualmente tem sido 
com quimioterapia neoadjuvante com posterior 
ressecção cirúrgica com margens que variam de 
0,5 a 2 cm da borda lesional, independentemente 
do estado do tumor. 

 

41 

O prurido é a sensação que causa o desejo de 
coçar a pele e é experimentado como uma 
sensação que surge na própria pele. Há cerca de 
340 anos, o médico alemão Samuel Hafenreffer 
definiu o prurido como "a incômoda sensação que 
desencadeia o desejo ou o reflexo de coçar". A 
respeito desse sintoma, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Embora cerca de 30% dos pacientes diabéticos 
manifestem sinais cutâneos da doença, o prurido 
generalizado sem achados cutâneos ocorre em 
apenas 3% dos pacientes com diabetes mellitus. 

(B) Apesar de as metástases cutâneas de 
malignidades internas geralmente serem não 
pruriginosas, virtualmente qualquer malignidade 
interna pode originar prurido como manifestação 
paraneoplásica. 

(C) O prurido anal, bem como o vulvar, pode traduzir 
um conflito psicológico. Esses tipos de prurido, 
não raro, traduzem uma autopunição; contudo, 
atualmente, credita-se à origem psicogênica 
apenas 1,3 a 7% dos casos de prurido vulvar ou 
escrotal. 

(D) Prurido aquagênico é o quadro caracterizado por 
prurido intenso que surge em até 30 min após 
contato com a água quente. Tipicamente, inicia-
se pelas extremidades superiores e generaliza-se 
com predileção para a região palmoplantar. 

(E) Lesões cerebrais unilaterais, tais como aquelas 
que ocorrem em pequenos tumores, abscessos e 
acidentes vasculares cerebrais (AVC), podem, 
ocasionalmente, associar-se a prurido localizado 
ou generalizado, sobretudo no lado contralateral 
do corpo. 

 

42 

A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa 
que acomete principalmente pele e/ou nervos 
periféricos. A doença pode afetar praticamente 
todos os órgãos e sistemas em que existam 
macrófagos, exceto o sistema nervoso central. 
Evolui de maneira crônica, podendo apresentar 
períodos de agudização denominados reações. É 
potencialmente incapacitante e, embora curável, 
seu diagnóstico causa grande impacto 
psicossocial pelos preconceitos e estigmas que a 
envolvem desde a antiguidade. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente seu 
agente etiológico. 

 

(A) Mycobacterium tuberculosis. 

(B) Mycobacterium bovis. 

(C) Mycobacterium pulveris. 

(D) Mycobacterium celatum. 

(E) Mycobacterium leprae. 
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Sífilis, também conhecida como lues, é uma 
doença infectocontagiosa causada pelo 
Treponema pallidum, cuja transmissão se faz, na 
maioria das vezes, pelo contato sexual. Trata-se 
de doença sistêmica desde o seu início e, caso 
não tratada, pode evoluir cronicamente com 
períodos de atividade e de latência, seguindo com 
grande precisão determinada cronologia. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Sífilis primária caracteriza-se pelo surgimento do 

cancro duro (protossifiloma), de 9 a 90 dias após 
o contágio (21 dias, em média), e de 
micropoliadenopatia regional. 

(B) O cancro duro é, em geral, doloroso, múltiplo e 
erosado ou exulcerado. 

(C) As lesões são intensamente pruriginosas, sem 

melhora com anti-histamínico. 

(D) O tratamento de eleição é com eritromicina 1 
g/dia, durante 2 a 3 dias. 

(E) VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) é 

o exame de maior especificidade para 
diagnóstico.  

 

44 

Sobre os tumores cutâneos benignos, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) A queratose seborreica é um tumor benigno 
mesenquimal. 

(B) O angioqueratoma de Fordyce são pápulas 
amareladas pruriginosas com tratamento 
baseado em corticoterapia. 

(C) O nevo sebáceo é um hamartoma. 

(D) O hemangioma da infância acomete somente a 

epiderme.  

(E) O hidrocistoma écrino é um tumor geralmente 
múltiplo. 

 

45 

Em relação aos linfomas cutâneos, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A micose fungoide tem como variante a síndrome 

de Sézary. 

(B) O marcador CD56 tem como célula 
representativa o linfócito T CD8. 

(C) Os linfomas cutâneos de células B pertencem ao 

grupo de neoplasias malignas originadas de 
linfócitos B do tipo Hodgkin. 

(D) A síndrome de Sézary possui células B 
neoplásicas no sangue periférico. 

(E) A histopatologia mostra exocitose de linfócitos. 

 

46 

Unhas são formadas de células queratinizadas 
que se originam na matriz e são constituídas de 
epiderme com as suas diversas camadas, exceto 
a granular. Quanto às características peculiares 
da semiologia ungueal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Unhas de Plummer são manchas brancas 
comuns em pessoas sadias. 

(B) Coiloníquia ou unha em colher é um estado 
distrófico no qual a placa ungueal se torna grossa 
e abaulada. 

(C) Linhas de Beau são caracterizadas por sulcos 
transversais à lúnula, comuns em hepatopatas e 
nefropatas. 

(D) Unha de Lindsay é caracterizada por uma faixa 

esbranquiçada de 1 a 2 mm do leito distal 
ungueal, comum em pacientes com 
hipoalbuminemia. 

(E) Unhas de Terry são caracterizadas pelo 
descolamento parcial do leito ungueal, comum no 
hipertireoidismo. 

 

47 

Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros). O melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. Esses 
tumores caracterizam-se por seu potencial 
metastático e consequente letalidade. Um número 
razoável de casos origina-se de nevo 
preexistente. Assinale a alternativa que apresenta 
o tipo histológico mais comum. 

 

(A) Nodular. 

(B) Disseminativo superficial. 

(C) Lentigo maligno. 

(D) Acral lentiginoso. 

(E) Amelanótico. 
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Acne é uma dermatose crônica da unidade 
pilossebácea, que é composta por uma glândula 
sebácea bem desenvolvida, com um grande ducto 
e um pelo rudimentar. A sua forma grave, 
caracterizada por presença de lesões bastante 
inflamatórias, exuberantes, com drenagem de 
material seropurulento ou hemático, formando 
abscessos e evoluindo, por vezes, para lesões 
cicatriciais importantes, é denominada 

 

(A) acne comedoniana. 

(B) acne papulopustulosa. 

(C) acne nodulocística. 

(D) acne conglobata. 

(E) acne não inflamatória. 

 

49 

Vitiligo é uma doença adquirida, idiopática, 
caracterizada pela ausência da melanina por 
destruição ou inativação dos melanócitos. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) História familiar é positiva em 90% dos casos. 

(B) Preserva regiões que comumente apresenta 
traumas, como mãos, joelhos, cotovelos e pés. 

(C) Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com 
albinismo, hanseníase indeterminada, esclerose 
tuberosa e pitiríase alba. 

(D) Imunomoduladores tópicos, como pimecrolimus e 
tacrolimus, mostram-se de pouca eficácia, 
deixando de ser utilizados na prática clínica. 

(E) Despigmentação é indicada nos casos de vitiligo 

universal com mais de 30% de área corporal 
comprometida. 

 

50 

As infecções bacterianas na pele são causadas 
com maior frequência pelo Staphylococcus 
aureus ou pelo Streptococcus pyogenes, 
especialmente em adultos. Assinale a alternativa 
que apresenta uma infecção cutânea que NÃO 
tenha como fator etiológico as duas bactérias 
citadas. 

 

(A) Impetigo. 

(B) Celulite. 

(C) Foliculite. 

(D) Erisipela. 

(E) Tricomicose axilar. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino, com lesão pigmentada com bordas irregulares, assimétrica, dermatoscopia 
sugerindo áreas com pseudópodes e véu de noiva. Diante desse caso, identifique o diagnóstico, cite os 
principais tipos histológicos e fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Além disso, 
identifique o tipo histológico mais provável com base na epidemiologia e descreva a conduta clínica inicial 
a ser tomada, explicando o significado do índice de Breslow, sua importância e evolução, caso o Breslow 
seja de 1,5 mm. Por fim, explique a avaliação do linfonodo sentinela (conceito e função) e o rastreio de 
metástases. 

 
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 
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7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 
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SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 
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Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

03 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

3 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

5 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

6 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

7 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

As infecções bacterianas na pele são causadas 
com maior frequência pelo Staphylococcus 
aureus ou pelo Streptococcus pyogenes, 
especialmente em adultos. Assinale a alternativa 
que apresenta uma infecção cutânea que NÃO 
tenha como fator etiológico as duas bactérias 
citadas. 

 

(A) Impetigo. 

(B) Celulite. 

(C) Foliculite. 

(D) Erisipela. 

(E) Tricomicose axilar. 

 

12 

Sarcoptes scabiei, variante hominis, é um ácaro 
que resulta em uma doença de alta prevalência, 
principalmente em países de terceiro mundo. 
Assinale a alternativa que apresenta a doença 
causada por esse ácaro. 

 

(A) Larva Migrans. 

(B) Pediculose. 

(C) Tungíase. 

(D) Escabiose. 

(E) Miíase. 

 

13 

O vírus varicela-zóster (VVZ) é um herpes vírus 
causador da varicela, que persiste de forma 
latente no sistema nervoso por toda a vida do 
indivíduo após a infecção primária, podendo 
causar Herpes Zóster na sua reativação. 
Considerando o Herpes Zóster, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o seu 
conceito. 

 

(A) O padrão anatômico segue uma distribuição 
periférica no trajeto dos nervos envolvidos de 
forma unilateral e está circunscrito a um 
dermátomo. 

(B) Os dermátomos sacrais são os mais acometidos 
pela doença e, em menor frequência, os 
torácicos e a face. 

(C) A terapia antiviral específica tem indicação 

exclusivamente em pacientes 
imunocomprometidos e gestantes, devido ao 
risco aumentado de disseminação das lesões e 
complicações neurais.  

(D) Os corticoides contribuem para a resolução da 

dor aguda e impedem a neuralgia pós-herpética 
quando utilizados precocemente. 

(E) A vacina existente para herpes zóster não difere 
da vacina existente para varicela, já que as 
doenças são causadas pelo mesmo vírus, e tal 
vacina está indicada para as populações infantil e 
idosa. 

 

14 

Paciente com diagnóstico de hanseníase 
virchowiana em tratamento com poliquimioterapia 
evolui com febre, nódulos difusos pelo corpo, dor 
testicular e artrite. Nesse caso, o diagnóstico e a 
terapia a ser instituída são 

 

(A) Reação Reversa; PQT-Paucibacilar. 

(B) Eritema nodoso hansênico; Anti-inflamatório não 
esteroidal. 

(C) Reação Reversa; Corticoterapia. 

(D) Eritema nodoso hansênico; Expectante. 

(E) Eritema nodoso hansênico; Corticoterapia. 
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15 

Em relação às quedas de cabelo, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

1. Alopécia areata. 

2. Eflúvio telógeno. 

3. Alopécia androgenética. 

 

(   ) Alopécia de caráter inflamatório, 
imunomediada e relacionada, em alguns 
casos, com alterações tireoidianas. 

(   ) Queda de cabelo relacionada com a 
testosterona e a enzima 5-alfa-redutase. 

(   ) Queda de cabelo após parada do uso de 
contraceptivo oral. 

 

(A) 1 – 3 – 2. 

(B) 1 – 2 – 3. 

(C) 3 – 2 – 1. 

(D) 2 – 1 – 3. 

(E) 2 – 3 – 1. 

 

16 

Qual das doenças a seguir é mais comum evoluir 
com convulsão febril? 

 

(A) Eritema infeccioso. 

(B) Sarampo. 

(C) Varicela. 

(D) Exantema súbito. 

(E) Escarlatina. 

 

17 

A psoríase é considerada uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica. 

Em relação a essa dermatose, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O comprometimento ungueal é pouco visto nos 
doentes com lesões cutâneas. 

(B) Em média, menos de 10% dos pacientes 
apresentam artrite psoriásica durante a evolução 
da doença. 

(C) A psoríase pustulosa generalizada é uma forma 
muito comum de acometimento e se manifesta 
por eritrodermia e febre. 

(D) O principal diagnóstico diferencial da psoríase é 
o pênfigo foliáceo. 

(E) A psoríase gutata ocorre geralmente após uma 
infecção viral ou bacteriana, mais comumente por 
Streptococcus. 

 

18 

Paciente com lesão eritemato-descamativa em 
pálpebra há mais ou menos 60 dias, com prurido 
intenso, refere que o quadro iniciou quando 
começou a ir ao salão de beleza para fazer as 
unhas e pintar os cabelos. Sobre o diagnóstico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Trata-se de uma provável dermatite atópica, e o 
tratamento baseia-se em hidratação local. 

(B) Trata-se de uma provável dermatite de contato 
alérgica, e o tratamento baseia-se em afastar o 
alérgeno e prescrever sintomáticos locais para 
alívio dos sintomas. 

(C) Trata-se de uma dermatite de contato por irritante 
primário, e o tratamento baseia-se em uma 
dessensibilização com exposição ao agente de 
forma frequente.  

(D) Trata-se de uma dermatite atópica, e o 
tratamento é afastar-se do agente causador. 

(E) Trata-se de uma dermatite de contato alérgica, e 
o tratamento é feito com hidratação local, banhos 
rápidos e suspensão do uso de sabonetes. 

 

19 

Paciente com lesão pigmentada, assimétrica, de 
bordas irregulares. O dermatologista optou por 
exérese, suspeitando de melanoma maligno. O 
histopatológico evidenciou Melanoma Maligno – 
tipo extensivo superficial. Breslow: 0.8 e índice 
mitótico: 2. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Ampliação de margens cirúrgicas em 0,5 cm, 

sem indicação de realizar linfonodo sentinela. 

(B) Ampliação de margens cirúrgicas em 1 cm, com 
a realização de linfonodo sentinela.  

(C) Não ampliar as margens cirúrgicas e realizar 

linfonodo sentinela. 

(D) Ampliar as margens cirúrgicas em 1 cm, sem 
realizar linfonodo sentinela. 

(E) Ampliar as margens cirúrgicas em 0,5 cm e 

realizar linfonodo sentinela. 

 

20 

Paciente com quadro de prostração e febre 
associado a vesículas, pústulas e pápulas 
eritematosas com evolução crânio-caudal refere 
prurido nas lesões. Considerando o polimorfismo 
regional, qual é a hipótese diagnóstica? 

 

(A) Doença de Kawasaki. 

(B) Varicela. 

(C) Eritema infeccioso. 

(D) Escarlatina. 

(E) Exantema súbito. 
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A leishmaniose tegumentar americana é uma 
infecção não contagiosa, causada por espécies de 
protozoários do gênero leishmania. Produz lesões 
cutâneas e mucosas, sendo denominada, entre os 
leigos, úlcera de Bauru ou ferida brava. Sobre 
essa infecção, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As lesões cutâneas clássicas são caracterizadas 
por pápulas e pústulas pruriginosas e dolorosas 
que ulceram com pouca frequência e são mais 
comuns no tronco. 

(B) As lesões de mucosa nasal iniciam-se com 

eritema e infiltração do septo, podendo evoluir 
com destruição deste.  

(C) A intradermorreação de Montenegro, se negativa, 
exclui o diagnóstico da doença. 

(D) As drogas de escolha para o tratamento são 
antibióticos da classe das tetraciclinas por longos 
períodos, sendo a dose calculada por peso. 

(E) A pesquisa direta do agente em material da lesão 
é o exame mais específico e, pelo alto custo, é 
reservado apenas para casos de difícil conclusão 
diagnóstica ou em pesquisas. 

 

22 

Sabe-se que a psoríase é uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica, ciclo evolutivo acelerado dos 
queratinócitos e ativação imune inapropriada. A 
respeito dessa afecção dermatológica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Doença extremamente rara, de acometimento 
aproximado de 0,001% da população adulta.  

(B) Apresenta base hereditária, provavelmente 

multifatorial, o que significa dizer que é de 
herança poligênica e requer fatores ambientais 
para sua expressão.  

(C) As lesões típicas são eritematobolhosas.  

(D) Os locais mais frequentes são: face, tórax e 

abdome anterior. 

(E) Unhas raramente são acometidas. 

 

23 

Os eczemas correspondem a um grupo de 
dermatoses inflamatórias, pruriginosas, com 
características clínicas e histopatológicas 
comuns e muito bem definidas. A respeito dessas 
condições clínicas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Podem-se distinguir 2 tipos de dermatite de 

contato, com etiologia e fisiopatogenia 
absolutamente distintas: dermatite de contato por 
irritante primário (DCIP) e dermatite de contato 
alérgica (DCA). 

(B) A dermatite de contato por irritante primário 

(DCIP) decorre dos efeitos tóxicos e pró-
inflamatórios de substâncias capazes de ativar a 
imunidade da pele, ainda que de maneira não 
específica. 

(C) A dermatite de contato alérgica (DCA) pode 

apresentar-se de 3 maneiras, sempre com muito 
prurido: aguda (eritema, vesículas, exsudação e 
crostas); subaguda (eritema, pápulas, escamas e 
crostas); crônica (liquenificação). 

(D) Os testes de contato são úteis na identificação de 
substâncias às quais o indivíduo é alérgico. No 
entanto deve ser interpretado com critério, pois 
substâncias testadas, ainda que positivas, podem 
não estar relacionadas com o problema atual, e a 
substância envolvida pode não ter sido testada. 

(E) Os imunomoduladores tópicos, inibidores da 

calcineurina (tacrolimo e pimecrolimo) devem ser 
iniciados assim que o diagnóstico seja 
confirmado, pois diminuem a recorrência da 
doença a médio e a longo prazo. 

 

24 

A urticária é caracterizada pelo rápido 
aparecimento de urticas, as quais podem ser 
acompanhadas por angioedema. O edema da 
derme superficial é denominado urticária, 
enquanto o edema da derme profunda, do 
subcutâneo e do trato gastrintestinal é chamado 
angioedema. A respeito dessa afecção clínica, 
assinale a alternativa que NÃO contempla uma 
causa de urticária aguda. 

 

(A) Alimentos como frutas, frutos do mar e lacticínios. 

(B) Medicamentos como morfina, codeína e ácido 
acetilsalicílico. 

(C) Hemoderivados. 

(D) Infecções virais. 

(E) Vasculites como Arterite de Takayasu e 
Síndrome de Churg-Strauss. 
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As doenças primariamente bolhosas (buloses) 
são definidas como dermatoses de natureza 
geralmente autoimune, caracterizadas 
clinicamente por bolhas ou, menos 
frequentemente, por vesículas. A respeito da 
fisiopatologia dos pênfigos vulgar, foliáceo e 
induzido por drogas, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o anticorpo relacionado a 
ela. 

 

(A) IgM. 

(B) IgG. 

(C) IgA. 

(D) IgE. 

(E) IgD. 

 

26 

Xantomas são depósitos de colesterol ou de 
triglicerídeos em diferentes locais da pele. Os 
xantomas não são patognomônicos de 
dislipidemia, mas sua presença exige a 
determinação do perfil lipídico. Assinale a 
alternativa correta a respeito dessas afecções 
clínicas. 

 

(A) Quando se localizam nas pálpebras, recebem o 
nome de xantelasma e consistem em placas 
ligeiramente elevadas e amareladas. 

(B) O xantelasma ocorre exclusivamente em 
pessoas com dislipidemia. 

(C) Raramente desaparecem quando a dislipidemia é 

tratada. 

(D) É remota a chance de recorrência após sua 
excisão cirúrgica. 

(E) Laser de C02, pulsed-dye laser e érbio não são 

opções de tratamento. 

 

27 

A sarcoidose pode ser considerada uma doença 
granulomatosa sistêmica de etiologia 
desconhecida, acompanhada de alterações 
imunológicas, podendo acometer quase todos os 
órgãos e com patologia característica constituída 
por granuloma sarcoídico. A respeito dessa 
afecção clínica, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É uma doença de maior prevalência em crianças. 

(B) Micobactérias, vírus ou agentes inanimados 
(pólen, berílio e outros) têm sido incriminados, 
assim como etiologia autoimune, mas o 
consenso geral é de que sua etiologia continua 
desconhecida. 

(C) Em 20 a 35% dos pacientes com doença 
sistêmica, há lesões de pele, caracterizadas por 
pústulas e bolhas com predileção pelo tronco. 

(D) O diagnóstico é clínico, não sendo necessários 
exames complementares na maioria dos casos. 

(E) O tratamento de primeira linha é através do uso 
isolado dos antimaláricos (cloroquina e 
hidroxicloroquina). 

 

28 

Queloides e cicatrizes hipertróficas são 
proliferações fibrosas anômalas, eritematosas, as 
quais se elevam sobre o nível da pele e se 
desenvolvem após quaisquer estímulos 
(lacerações, queimaduras, traumas cirúrgicos, 
vacinações, acne, dermoabrasão, colocação de 
brincos, piercings etc.) e que afetam a derme 
profunda. A respeito dessas afecções cirúrgicas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) São cicatrizes anômalas, endurecidas, com 
algumas características comuns (ambas são 
elevadas e eritematosas, às vezes 
hipercrômicas). 

(B) Cicatrizes hipertróficas tendem a permanecer nos 
limites do traumatismo e regridem a partir de 24 
meses após o trauma. 

(C) Queloides transgridem os limites ou as margens 

da cicatriz original e apresentam crescimento 
contínuo, às vezes por toda a vida, 
independentemente do tratamento. 

(D) Ambos podem causar prurido, dor (descrita pelos 

pacientes como "agulhada"), contrações e 
sinequias (entre dedos, por exemplo, ou entre a 
região mentual, o pescoço e o tórax), além de 
afetarem profundamente a qualidade de vida do 
paciente. 

(E) O tratamento mais adotado e de primeira linha é 

a excisão cirúrgica, seguida da compressão das 
bordas da lesão. 
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As dermatoses perfurantes constituem um grupo 
de doenças em que ocorre eliminação 
transepidérmica de diferentes materiais ou 
constituintes da derme. A doença que se 
manifesta como foliculite perfurante cujo início é 
como uma pústula que passa a pápula, quando, 
então, ocorre a eliminação transepidérmica e, por 
fim, apresenta-se como um nódulo clínica e 
histopatologicamente indistinguível das lesões de 
prurigo nodular é denominada 

 

(A) elastose perfurante serpiginosa. 

(B) colagenose perfurante reativa. 

(C) doença de Kyrle. 

(D) pseudoxantoma elástico perfurante periumbilical. 

(E) eritema indurado de Bazin. 

 

30 

O tumor glômico, também conhecido como 
glomangiomas, são malformações relativamente 
incomuns do corpo glômico (shunt arteriovenoso 
regulador de temperatura corporal). A respeito 
dessa afecção clínica, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Caracteriza-se por espaços vasculares 
circundados por células musculares lisas 
modificadas, de modo semelhante ao arranjo do 
glômus arteriovenoso. 

(B) A forma herdada (autossômica dominante) é 

constituída de lesões múltiplas (isoladas ou 
agrupadas e segmentares), comumente 
assintomáticas, geralmente com início na 
infância. 

(C) Embora muito raro, já houve relato de lesão 

congênita. 

(D) As lesões solitárias costumam ocorrer em 
adultos, afetando uma extremidade, 
particularmente no leito ungueal, e 
ocasionalmente na cabeça, no pescoço e na 
genitália. 

(E) O tratamento de eleição é a radioterapia. 

 

31 

Doença de etiologia estreptocócica, ou 
estreptoestafilocócica, que caracteristicamente 
inicia-se por pústula, que se aprofunda, 
originando uma lesão ulcerada recoberta por 
crosta espessa e muito aderida, com localização 
preferencial nas pernas, deixando, ao involuir, 
cicatriz. Pode apresentar lesão única, mas, em 
geral, há várias lesões. Além dos cuidados locais 
(água e sabão, compressas com água boricada ou 
permanganato seguido de antibiótico tópico), 
muitas vezes utiliza-se antibiótico sistêmico 
contra estreptococos para o seu tratamento. Essa 
doença denomina-se 

 

(A) impetigos. 

(B) erisipela. 

(C) ectima. 

(D) celulite. 

(E) carbúnculo. 

 

32 

A pele do ser humano, que corresponde a 15% de 
seu peso corporal, é um órgão que reveste e 
delimita o organismo, protegendo-o e interagindo 
com o meio exterior. Sua resistência e 
flexibilidade determinam a sua plasticidade.  A 
camada celular mais profunda da epiderme, que 
possui participação vital na formação e 
manutenção da junção dermoepidérmica, é 
denominada 

 

(A) camada basal. 

(B) camada espinhosa. 

(C) camada granulosa. 

(D) camada córnea. 

(E) junção dermoepidérmica. 

 

33 

É um dos principais componentes do sistema 
imunológico da pele, responsável pelo 
reconhecimento, pela internalização, pelo 
processamento e pela apresentação de antígenos 
solúveis e haptenos presentes na epiderme. Essa 
descrição se refere 

 

(A) à célula de Merkel. 

(B) ao melanócito. 

(C) à célula de Langerhans. 

(D) às células adiposas. 

(E) às células de Schwann. 
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A cicatrização de feridas é um processo complexo 
e que intriga a humanidade desde períodos muito 
remotos. Os avanços recentes da biotecnologia, 
aliados a uma oferta em larga escala de uma série 
de produtos ditos "cicatrizantes" pela indústria, 
têm tornado esse tema motivo de atenção 
crescente pela classe médica. A respeito da 
cicatrização cutânea, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O trauma tecidual é seguido por uma série de 
eventos que podem ser didaticamente divididos 
em três fases: inflamatória, formação tecidual e 
remodelação da ferida. 

(B) A agressão tecidual, com consequente 
rompimento de vasos sanguíneos, desencadeia 
uma sequência inicial de eventos que culmina na 
formação do coágulo. Esse coágulo sanguíneo 
serve para manter a homeostase, além de 
fornecer uma matriz provisória para a migração 
celular. 

(C) Aproximadamente 4 dias após a agressão, o 

tecido de granulação começa a formar-se. Essa 
denominação está relacionada com a aparência 
granular observada ao ser incisado, graças aos 
numerosos capilares neoformados. 

(D) A infecção é uma causa importante de retardo na 

reparação. 

(E) Embora quase todas as feridas cutâneas estejam 
contaminadas pela flora residente, organismos 
patogênicos necessitam representar um valor 
acima de 10.000 bactérias/g de tecido para que a 
infecção clínica ocorra. 

 

35 

Papiros egípcios já descreviam curativos 
compostos por linho, gordura animal e mel. 
Atualmente existem mais de 200 curativos ditos 
avançados destinados ao tratamento de feridas. 
Assinale a alternativa que apresenta os curativos 
derivados de algas marrons, contendo sais de 
cálcio e sódio do ácido algínico. 

 

(A) Hidrogéis. 

(B) Hidrocoloides. 

(C) Alginatos. 

(D) Espumas. 

(E) Filmes. 

 

36 

As queimaduras são feridas traumáticas 
causadas, na maioria das vezes, por agentes 
térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. 
Atuam nos tecidos de revestimento do corpo 
humano, determinando a destruição parcial ou 
total da pele e de seus anexos, podendo acometer 
camadas mais profundas, como tecido celular 
subcutâneo, músculos, tendões e ossos. A 
respeito da classificação, assinale a alternativa 
que apresenta uma lesão de aspecto branco 
nacarado. 

 

(A) Primeiro grau. 

(B) Segundo grau superficial. 

(C) Segundo grau profundo. 

(D) Terceiro grau. 

(E) Quarto grau. 

 

37 

Paciente de 45 anos, vítima de queimadura por 
água quente, dá entrada ao PS apresentando 
queimaduras em todo o tórax anterior, genital e 
membro superior esquerdo. Considerando a regra 
dos 9, qual é a porcentagem de superfície 
corporal queimada desse paciente? 

 

(A) 37%. 

(B) 28%. 

(C) 26%. 

(D) 27%. 

(E) 36%. 
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Lesões elementares cutâneas são modificações 
do tegumento cutâneo causadas por processos 
inflamatórios, degenerativos, circulatórios ou 
neoplásicos, por transtornos do metabolismo ou 
por defeito de formação. Em relação a essas 
lesões, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Mancha ou mácula corresponde à área 
circunscrita de coloração diferente da pele 
normal, no mesmo plano de tegumento e com 
alterações de superfície. 

(B) Lesões hemorrágicas são também chamadas 

“sufusões hemorrágicas” e desaparecem pela 
compressão dos eritemas. 

(C) Elevações edematosas são elevações causadas 
por edema na derme ou hipoderme. Nesse caso, 
enquadra-se a lesão urticada ou tipo urticária. 

(D) Pápulas são elevações sólidas da pele de 
tamanho maior que 10 mm. 

(E) Queratose é uma modificação circunscrita ou 
difusa da espessura da pele que se torna mais 
amolecida e elástica, em consequência de um 
afinamento da camada córnea. 

 

39 

Paciente de 82 anos comparece ao ambulatório de 
dermatologia referindo aparecimento de 
“machucadinho no nariz”. Refere ainda que a 
lesão sangra eventualmente. O preceptor, ao 
examiná-lo junto aos alunos, notou perda 
delimitada das estruturas que constituíam a pele, 
alcançando a derme em um segmento de dorso 
nasal de aproximadamente 8x8mm. A respeito 
desse caso, classifique a lesão elementar 
correspondente. 

 

(A) Erosão. 

(B) Escamas. 

(C) Crosta. 

(D) Fissuras. 

(E) Ulceração. 

 

40 

Carcinoma Basocelular é um tumor constituído de 
células morfologicamente semelhantes às células 
basais da epiderme, de crescimento muito lento, 
com capacidade invasiva localizada, embora 
destrutiva, sem, no entanto, provocar metástases. 
É, portanto, a neoplasia maligna de melhor 
prognóstico. A respeito dessa condição clínica, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) É muito comum no negro, já que se correlaciona 
diretamente com a presença do pigmento 
melânico. 

(B) A velocidade de crescimento do tumor 
geralmente é rápida, sendo fonte de metástases 
hematogênicas. 

(C) A lesão mais característica do CBC é a lesão 

"perolada”, ou seja, lesão papulosa translúcida e 
brilhante de coloração amarelo palha. 

(D) A localização preferencial é nos membros (cerca 
de 90%), seguida do tronco e, por fim, menos 
comum na região cefálica. 

(E) Estudos recentes mostram que o uso do filtro 

solar pouco tem ajudado na profilaxia dos 
carcinomas basocelulares, ao contrário do que se 
afirmava antigamente. 

 

41 

Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros), porém o melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. A 
respeito dessa condição clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ocorre em todas as raças, porém é raro em 

negros. 

(B) Exposição solar intermitente, com queimadura, é 
um fator pouco importante entre os caucasianos, 
assim como bronzeamento artificial e, em menor 
grau, fototerapia com UVA e UVB. 

(C) Nível IV de Clark é quando há invasão tumoral 

em tecido subcutâneo. 

(D) Geralmente se caracteriza por serem lesões 
irregulares, assimétricas e de diâmetro menor 
que 6 mm. 

(E) O tratamento de eleição atualmente tem sido 
com quimioterapia neoadjuvante com posterior 
ressecção cirúrgica com margens que variam de 
0,5 a 2 cm da borda lesional, independentemente 
do estado do tumor. 
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O prurido é a sensação que causa o desejo de 
coçar a pele e é experimentado como uma 
sensação que surge na própria pele. Há cerca de 
340 anos, o médico alemão Samuel Hafenreffer 
definiu o prurido como "a incômoda sensação que 
desencadeia o desejo ou o reflexo de coçar". A 
respeito desse sintoma, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Embora cerca de 30% dos pacientes diabéticos 
manifestem sinais cutâneos da doença, o prurido 
generalizado sem achados cutâneos ocorre em 
apenas 3% dos pacientes com diabetes mellitus. 

(B) Apesar de as metástases cutâneas de 
malignidades internas geralmente serem não 
pruriginosas, virtualmente qualquer malignidade 
interna pode originar prurido como manifestação 
paraneoplásica. 

(C) O prurido anal, bem como o vulvar, pode traduzir 
um conflito psicológico. Esses tipos de prurido, 
não raro, traduzem uma autopunição; contudo, 
atualmente, credita-se à origem psicogênica 
apenas 1,3 a 7% dos casos de prurido vulvar ou 
escrotal. 

(D) Prurido aquagênico é o quadro caracterizado por 
prurido intenso que surge em até 30 min após 
contato com a água quente. Tipicamente, inicia-
se pelas extremidades superiores e generaliza-se 
com predileção para a região palmoplantar. 

(E) Lesões cerebrais unilaterais, tais como aquelas 
que ocorrem em pequenos tumores, abscessos e 
acidentes vasculares cerebrais (AVC), podem, 
ocasionalmente, associar-se a prurido localizado 
ou generalizado, sobretudo no lado contralateral 
do corpo. 

 

43 

A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa 
que acomete principalmente pele e/ou nervos 
periféricos. A doença pode afetar praticamente 
todos os órgãos e sistemas em que existam 
macrófagos, exceto o sistema nervoso central. 
Evolui de maneira crônica, podendo apresentar 
períodos de agudização denominados reações. É 
potencialmente incapacitante e, embora curável, 
seu diagnóstico causa grande impacto 
psicossocial pelos preconceitos e estigmas que a 
envolvem desde a antiguidade. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente seu 
agente etiológico. 

 

(A) Mycobacterium tuberculosis. 

(B) Mycobacterium bovis. 

(C) Mycobacterium pulveris. 

(D) Mycobacterium celatum. 

(E) Mycobacterium leprae. 
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Sífilis, também conhecida como lues, é uma 
doença infectocontagiosa causada pelo 
Treponema pallidum, cuja transmissão se faz, na 
maioria das vezes, pelo contato sexual. Trata-se 
de doença sistêmica desde o seu início e, caso 
não tratada, pode evoluir cronicamente com 
períodos de atividade e de latência, seguindo com 
grande precisão determinada cronologia. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Sífilis primária caracteriza-se pelo surgimento do 

cancro duro (protossifiloma), de 9 a 90 dias após 
o contágio (21 dias, em média), e de 
micropoliadenopatia regional. 

(B) O cancro duro é, em geral, doloroso, múltiplo e 
erosado ou exulcerado. 

(C) As lesões são intensamente pruriginosas, sem 

melhora com anti-histamínico. 

(D) O tratamento de eleição é com eritromicina 1 
g/dia, durante 2 a 3 dias. 

(E) VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) é 

o exame de maior especificidade para 
diagnóstico.  

 

45 

Sobre os tumores cutâneos benignos, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) A queratose seborreica é um tumor benigno 
mesenquimal. 

(B) O angioqueratoma de Fordyce são pápulas 
amareladas pruriginosas com tratamento 
baseado em corticoterapia. 

(C) O nevo sebáceo é um hamartoma. 

(D) O hemangioma da infância acomete somente a 

epiderme.  

(E) O hidrocistoma écrino é um tumor geralmente 
múltiplo. 

 

46 

Em relação aos linfomas cutâneos, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A micose fungoide tem como variante a síndrome 

de Sézary. 

(B) O marcador CD56 tem como célula 
representativa o linfócito T CD8. 

(C) Os linfomas cutâneos de células B pertencem ao 

grupo de neoplasias malignas originadas de 
linfócitos B do tipo Hodgkin. 

(D) A síndrome de Sézary possui células B 
neoplásicas no sangue periférico. 

(E) A histopatologia mostra exocitose de linfócitos. 
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Unhas são formadas de células queratinizadas 
que se originam na matriz e são constituídas de 
epiderme com as suas diversas camadas, exceto 
a granular. Quanto às características peculiares 
da semiologia ungueal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Unhas de Plummer são manchas brancas 
comuns em pessoas sadias. 

(B) Coiloníquia ou unha em colher é um estado 
distrófico no qual a placa ungueal se torna grossa 
e abaulada. 

(C) Linhas de Beau são caracterizadas por sulcos 
transversais à lúnula, comuns em hepatopatas e 
nefropatas. 

(D) Unha de Lindsay é caracterizada por uma faixa 

esbranquiçada de 1 a 2 mm do leito distal 
ungueal, comum em pacientes com 
hipoalbuminemia. 

(E) Unhas de Terry são caracterizadas pelo 
descolamento parcial do leito ungueal, comum no 
hipertireoidismo. 
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Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros). O melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. Esses 
tumores caracterizam-se por seu potencial 
metastático e consequente letalidade. Um número 
razoável de casos origina-se de nevo 
preexistente. Assinale a alternativa que apresenta 
o tipo histológico mais comum. 

 

(A) Nodular. 

(B) Disseminativo superficial. 

(C) Lentigo maligno. 

(D) Acral lentiginoso. 

(E) Amelanótico. 
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Acne é uma dermatose crônica da unidade 
pilossebácea, que é composta por uma glândula 
sebácea bem desenvolvida, com um grande ducto 
e um pelo rudimentar. A sua forma grave, 
caracterizada por presença de lesões bastante 
inflamatórias, exuberantes, com drenagem de 
material seropurulento ou hemático, formando 
abscessos e evoluindo, por vezes, para lesões 
cicatriciais importantes, é denominada 

 

(A) acne comedoniana. 

(B) acne papulopustulosa. 

(C) acne nodulocística. 

(D) acne conglobata. 

(E) acne não inflamatória. 
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Vitiligo é uma doença adquirida, idiopática, 
caracterizada pela ausência da melanina por 
destruição ou inativação dos melanócitos. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) História familiar é positiva em 90% dos casos. 

(B) Preserva regiões que comumente apresenta 

traumas, como mãos, joelhos, cotovelos e pés. 

(C) Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com 
albinismo, hanseníase indeterminada, esclerose 
tuberosa e pitiríase alba. 

(D) Imunomoduladores tópicos, como pimecrolimus e 

tacrolimus, mostram-se de pouca eficácia, 
deixando de ser utilizados na prática clínica. 

(E) Despigmentação é indicada nos casos de vitiligo 
universal com mais de 30% de área corporal 
comprometida. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino, com lesão pigmentada com bordas irregulares, assimétrica, dermatoscopia 
sugerindo áreas com pseudópodes e véu de noiva. Diante desse caso, identifique o diagnóstico, cite os 
principais tipos histológicos e fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Além disso, 
identifique o tipo histológico mais provável com base na epidemiologia e descreva a conduta clínica inicial 
a ser tomada, explicando o significado do índice de Breslow, sua importância e evolução, caso o Breslow 
seja de 1,5 mm. Por fim, explique a avaliação do linfonodo sentinela (conceito e função) e o rastreio de 
metástases. 

 
 
1 
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2 
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Turno 

TARDE 
 

PROVA 

04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

4 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

5 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

6 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

7 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Dermatologia  Tipo  04 – Página 5 

 

Conhecimentos Específicos 

11 

Vitiligo é uma doença adquirida, idiopática, 
caracterizada pela ausência da melanina por 
destruição ou inativação dos melanócitos. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) História familiar é positiva em 90% dos casos. 

(B) Preserva regiões que comumente apresenta 

traumas, como mãos, joelhos, cotovelos e pés. 

(C) Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com 
albinismo, hanseníase indeterminada, esclerose 
tuberosa e pitiríase alba. 

(D) Imunomoduladores tópicos, como pimecrolimus e 
tacrolimus, mostram-se de pouca eficácia, 
deixando de ser utilizados na prática clínica. 

(E) Despigmentação é indicada nos casos de vitiligo 
universal com mais de 30% de área corporal 
comprometida. 

 

12 

As infecções bacterianas na pele são causadas 
com maior frequência pelo Staphylococcus 
aureus ou pelo Streptococcus pyogenes, 
especialmente em adultos. Assinale a alternativa 
que apresenta uma infecção cutânea que NÃO 
tenha como fator etiológico as duas bactérias 
citadas. 

 

(A) Impetigo. 

(B) Celulite. 

(C) Foliculite. 

(D) Erisipela. 

(E) Tricomicose axilar. 

 

13 

Sarcoptes scabiei, variante hominis, é um ácaro 
que resulta em uma doença de alta prevalência, 
principalmente em países de terceiro mundo. 
Assinale a alternativa que apresenta a doença 
causada por esse ácaro. 

 

(A) Larva Migrans. 

(B) Pediculose. 

(C) Tungíase. 

(D) Escabiose. 

(E) Miíase. 

 

14 

O vírus varicela-zóster (VVZ) é um herpes vírus 
causador da varicela, que persiste de forma 
latente no sistema nervoso por toda a vida do 
indivíduo após a infecção primária, podendo 
causar Herpes Zóster na sua reativação. 
Considerando o Herpes Zóster, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o seu 
conceito. 

 

(A) O padrão anatômico segue uma distribuição 
periférica no trajeto dos nervos envolvidos de 
forma unilateral e está circunscrito a um 
dermátomo. 

(B) Os dermátomos sacrais são os mais acometidos 
pela doença e, em menor frequência, os 
torácicos e a face. 

(C) A terapia antiviral específica tem indicação 

exclusivamente em pacientes 
imunocomprometidos e gestantes, devido ao 
risco aumentado de disseminação das lesões e 
complicações neurais.  

(D) Os corticoides contribuem para a resolução da 

dor aguda e impedem a neuralgia pós-herpética 
quando utilizados precocemente. 

(E) A vacina existente para herpes zóster não difere 
da vacina existente para varicela, já que as 
doenças são causadas pelo mesmo vírus, e tal 
vacina está indicada para as populações infantil e 
idosa. 

 

15 

Paciente com diagnóstico de hanseníase 
virchowiana em tratamento com poliquimioterapia 
evolui com febre, nódulos difusos pelo corpo, dor 
testicular e artrite. Nesse caso, o diagnóstico e a 
terapia a ser instituída são 

 

(A) Reação Reversa; PQT-Paucibacilar. 

(B) Eritema nodoso hansênico; Anti-inflamatório não 
esteroidal. 

(C) Reação Reversa; Corticoterapia. 

(D) Eritema nodoso hansênico; Expectante. 

(E) Eritema nodoso hansênico; Corticoterapia. 
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16 

Em relação às quedas de cabelo, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

1. Alopécia areata. 

2. Eflúvio telógeno. 

3. Alopécia androgenética. 

 

(   ) Alopécia de caráter inflamatório, 
imunomediada e relacionada, em alguns 
casos, com alterações tireoidianas. 

(   ) Queda de cabelo relacionada com a 
testosterona e a enzima 5-alfa-redutase. 

(   ) Queda de cabelo após parada do uso de 
contraceptivo oral. 

 

(A) 1 – 3 – 2. 

(B) 1 – 2 – 3. 

(C) 3 – 2 – 1. 

(D) 2 – 1 – 3. 

(E) 2 – 3 – 1. 

 

17 

Qual das doenças a seguir é mais comum evoluir 
com convulsão febril? 

 

(A) Eritema infeccioso. 

(B) Sarampo. 

(C) Varicela. 

(D) Exantema súbito. 

(E) Escarlatina. 

 

18 

A psoríase é considerada uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica. 

Em relação a essa dermatose, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O comprometimento ungueal é pouco visto nos 
doentes com lesões cutâneas. 

(B) Em média, menos de 10% dos pacientes 
apresentam artrite psoriásica durante a evolução 
da doença. 

(C) A psoríase pustulosa generalizada é uma forma 
muito comum de acometimento e se manifesta 
por eritrodermia e febre. 

(D) O principal diagnóstico diferencial da psoríase é 
o pênfigo foliáceo. 

(E) A psoríase gutata ocorre geralmente após uma 
infecção viral ou bacteriana, mais comumente por 
Streptococcus. 

 

19 

Paciente com lesão eritemato-descamativa em 
pálpebra há mais ou menos 60 dias, com prurido 
intenso, refere que o quadro iniciou quando 
começou a ir ao salão de beleza para fazer as 
unhas e pintar os cabelos. Sobre o diagnóstico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Trata-se de uma provável dermatite atópica, e o 
tratamento baseia-se em hidratação local. 

(B) Trata-se de uma provável dermatite de contato 
alérgica, e o tratamento baseia-se em afastar o 
alérgeno e prescrever sintomáticos locais para 
alívio dos sintomas. 

(C) Trata-se de uma dermatite de contato por irritante 
primário, e o tratamento baseia-se em uma 
dessensibilização com exposição ao agente de 
forma frequente.  

(D) Trata-se de uma dermatite atópica, e o 
tratamento é afastar-se do agente causador. 

(E) Trata-se de uma dermatite de contato alérgica, e 
o tratamento é feito com hidratação local, banhos 
rápidos e suspensão do uso de sabonetes. 

 

20 

Paciente com lesão pigmentada, assimétrica, de 
bordas irregulares. O dermatologista optou por 
exérese, suspeitando de melanoma maligno. O 
histopatológico evidenciou Melanoma Maligno – 
tipo extensivo superficial. Breslow: 0.8 e índice 
mitótico: 2. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Ampliação de margens cirúrgicas em 0,5 cm, 

sem indicação de realizar linfonodo sentinela. 

(B) Ampliação de margens cirúrgicas em 1 cm, com 
a realização de linfonodo sentinela.  

(C) Não ampliar as margens cirúrgicas e realizar 

linfonodo sentinela. 

(D) Ampliar as margens cirúrgicas em 1 cm, sem 
realizar linfonodo sentinela. 

(E) Ampliar as margens cirúrgicas em 0,5 cm e 

realizar linfonodo sentinela. 

 

21 

Paciente com quadro de prostração e febre 
associado a vesículas, pústulas e pápulas 
eritematosas com evolução crânio-caudal refere 
prurido nas lesões. Considerando o polimorfismo 
regional, qual é a hipótese diagnóstica? 

 

(A) Doença de Kawasaki. 

(B) Varicela. 

(C) Eritema infeccioso. 

(D) Escarlatina. 

(E) Exantema súbito. 
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A leishmaniose tegumentar americana é uma 
infecção não contagiosa, causada por espécies de 
protozoários do gênero leishmania. Produz lesões 
cutâneas e mucosas, sendo denominada, entre os 
leigos, úlcera de Bauru ou ferida brava. Sobre 
essa infecção, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As lesões cutâneas clássicas são caracterizadas 
por pápulas e pústulas pruriginosas e dolorosas 
que ulceram com pouca frequência e são mais 
comuns no tronco. 

(B) As lesões de mucosa nasal iniciam-se com 

eritema e infiltração do septo, podendo evoluir 
com destruição deste.  

(C) A intradermorreação de Montenegro, se negativa, 
exclui o diagnóstico da doença. 

(D) As drogas de escolha para o tratamento são 
antibióticos da classe das tetraciclinas por longos 
períodos, sendo a dose calculada por peso. 

(E) A pesquisa direta do agente em material da lesão 
é o exame mais específico e, pelo alto custo, é 
reservado apenas para casos de difícil conclusão 
diagnóstica ou em pesquisas. 

 

23 

Sabe-se que a psoríase é uma doença 
imunoinflamatória, cutâneo-articular, crônica e 
recorrente que se caracteriza por hiperplasia 
epidérmica, ciclo evolutivo acelerado dos 
queratinócitos e ativação imune inapropriada. A 
respeito dessa afecção dermatológica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Doença extremamente rara, de acometimento 
aproximado de 0,001% da população adulta.  

(B) Apresenta base hereditária, provavelmente 

multifatorial, o que significa dizer que é de 
herança poligênica e requer fatores ambientais 
para sua expressão.  

(C) As lesões típicas são eritematobolhosas.  

(D) Os locais mais frequentes são: face, tórax e 

abdome anterior. 

(E) Unhas raramente são acometidas. 

 

24 

Os eczemas correspondem a um grupo de 
dermatoses inflamatórias, pruriginosas, com 
características clínicas e histopatológicas 
comuns e muito bem definidas. A respeito dessas 
condições clínicas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Podem-se distinguir 2 tipos de dermatite de 

contato, com etiologia e fisiopatogenia 
absolutamente distintas: dermatite de contato por 
irritante primário (DCIP) e dermatite de contato 
alérgica (DCA). 

(B) A dermatite de contato por irritante primário 

(DCIP) decorre dos efeitos tóxicos e pró-
inflamatórios de substâncias capazes de ativar a 
imunidade da pele, ainda que de maneira não 
específica. 

(C) A dermatite de contato alérgica (DCA) pode 

apresentar-se de 3 maneiras, sempre com muito 
prurido: aguda (eritema, vesículas, exsudação e 
crostas); subaguda (eritema, pápulas, escamas e 
crostas); crônica (liquenificação). 

(D) Os testes de contato são úteis na identificação de 
substâncias às quais o indivíduo é alérgico. No 
entanto deve ser interpretado com critério, pois 
substâncias testadas, ainda que positivas, podem 
não estar relacionadas com o problema atual, e a 
substância envolvida pode não ter sido testada. 

(E) Os imunomoduladores tópicos, inibidores da 

calcineurina (tacrolimo e pimecrolimo) devem ser 
iniciados assim que o diagnóstico seja 
confirmado, pois diminuem a recorrência da 
doença a médio e a longo prazo. 

 

25 

A urticária é caracterizada pelo rápido 
aparecimento de urticas, as quais podem ser 
acompanhadas por angioedema. O edema da 
derme superficial é denominado urticária, 
enquanto o edema da derme profunda, do 
subcutâneo e do trato gastrintestinal é chamado 
angioedema. A respeito dessa afecção clínica, 
assinale a alternativa que NÃO contempla uma 
causa de urticária aguda. 

 

(A) Alimentos como frutas, frutos do mar e lacticínios. 

(B) Medicamentos como morfina, codeína e ácido 
acetilsalicílico. 

(C) Hemoderivados. 

(D) Infecções virais. 

(E) Vasculites como Arterite de Takayasu e 
Síndrome de Churg-Strauss. 
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As doenças primariamente bolhosas (buloses) 
são definidas como dermatoses de natureza 
geralmente autoimune, caracterizadas 
clinicamente por bolhas ou, menos 
frequentemente, por vesículas. A respeito da 
fisiopatologia dos pênfigos vulgar, foliáceo e 
induzido por drogas, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o anticorpo relacionado a 
ela. 

 

(A) IgM. 

(B) IgG. 

(C) IgA. 

(D) IgE. 

(E) IgD. 

 

27 

Xantomas são depósitos de colesterol ou de 
triglicerídeos em diferentes locais da pele. Os 
xantomas não são patognomônicos de 
dislipidemia, mas sua presença exige a 
determinação do perfil lipídico. Assinale a 
alternativa correta a respeito dessas afecções 
clínicas. 

 

(A) Quando se localizam nas pálpebras, recebem o 
nome de xantelasma e consistem em placas 
ligeiramente elevadas e amareladas. 

(B) O xantelasma ocorre exclusivamente em 
pessoas com dislipidemia. 

(C) Raramente desaparecem quando a dislipidemia é 

tratada. 

(D) É remota a chance de recorrência após sua 
excisão cirúrgica. 

(E) Laser de C02, pulsed-dye laser e érbio não são 

opções de tratamento. 

 

28 

A sarcoidose pode ser considerada uma doença 
granulomatosa sistêmica de etiologia 
desconhecida, acompanhada de alterações 
imunológicas, podendo acometer quase todos os 
órgãos e com patologia característica constituída 
por granuloma sarcoídico. A respeito dessa 
afecção clínica, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É uma doença de maior prevalência em crianças. 

(B) Micobactérias, vírus ou agentes inanimados 
(pólen, berílio e outros) têm sido incriminados, 
assim como etiologia autoimune, mas o 
consenso geral é de que sua etiologia continua 
desconhecida. 

(C) Em 20 a 35% dos pacientes com doença 
sistêmica, há lesões de pele, caracterizadas por 
pústulas e bolhas com predileção pelo tronco. 

(D) O diagnóstico é clínico, não sendo necessários 
exames complementares na maioria dos casos. 

(E) O tratamento de primeira linha é através do uso 
isolado dos antimaláricos (cloroquina e 
hidroxicloroquina). 

 

29 

Queloides e cicatrizes hipertróficas são 
proliferações fibrosas anômalas, eritematosas, as 
quais se elevam sobre o nível da pele e se 
desenvolvem após quaisquer estímulos 
(lacerações, queimaduras, traumas cirúrgicos, 
vacinações, acne, dermoabrasão, colocação de 
brincos, piercings etc.) e que afetam a derme 
profunda. A respeito dessas afecções cirúrgicas, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) São cicatrizes anômalas, endurecidas, com 
algumas características comuns (ambas são 
elevadas e eritematosas, às vezes 
hipercrômicas). 

(B) Cicatrizes hipertróficas tendem a permanecer nos 
limites do traumatismo e regridem a partir de 24 
meses após o trauma. 

(C) Queloides transgridem os limites ou as margens 

da cicatriz original e apresentam crescimento 
contínuo, às vezes por toda a vida, 
independentemente do tratamento. 

(D) Ambos podem causar prurido, dor (descrita pelos 

pacientes como "agulhada"), contrações e 
sinequias (entre dedos, por exemplo, ou entre a 
região mentual, o pescoço e o tórax), além de 
afetarem profundamente a qualidade de vida do 
paciente. 

(E) O tratamento mais adotado e de primeira linha é 

a excisão cirúrgica, seguida da compressão das 
bordas da lesão. 
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As dermatoses perfurantes constituem um grupo 
de doenças em que ocorre eliminação 
transepidérmica de diferentes materiais ou 
constituintes da derme. A doença que se 
manifesta como foliculite perfurante cujo início é 
como uma pústula que passa a pápula, quando, 
então, ocorre a eliminação transepidérmica e, por 
fim, apresenta-se como um nódulo clínica e 
histopatologicamente indistinguível das lesões de 
prurigo nodular é denominada 

 

(A) elastose perfurante serpiginosa. 

(B) colagenose perfurante reativa. 

(C) doença de Kyrle. 

(D) pseudoxantoma elástico perfurante periumbilical. 

(E) eritema indurado de Bazin. 

 

31 

O tumor glômico, também conhecido como 
glomangiomas, são malformações relativamente 
incomuns do corpo glômico (shunt arteriovenoso 
regulador de temperatura corporal). A respeito 
dessa afecção clínica, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Caracteriza-se por espaços vasculares 
circundados por células musculares lisas 
modificadas, de modo semelhante ao arranjo do 
glômus arteriovenoso. 

(B) A forma herdada (autossômica dominante) é 

constituída de lesões múltiplas (isoladas ou 
agrupadas e segmentares), comumente 
assintomáticas, geralmente com início na 
infância. 

(C) Embora muito raro, já houve relato de lesão 

congênita. 

(D) As lesões solitárias costumam ocorrer em 
adultos, afetando uma extremidade, 
particularmente no leito ungueal, e 
ocasionalmente na cabeça, no pescoço e na 
genitália. 

(E) O tratamento de eleição é a radioterapia. 

 

32 

Doença de etiologia estreptocócica, ou 
estreptoestafilocócica, que caracteristicamente 
inicia-se por pústula, que se aprofunda, 
originando uma lesão ulcerada recoberta por 
crosta espessa e muito aderida, com localização 
preferencial nas pernas, deixando, ao involuir, 
cicatriz. Pode apresentar lesão única, mas, em 
geral, há várias lesões. Além dos cuidados locais 
(água e sabão, compressas com água boricada ou 
permanganato seguido de antibiótico tópico), 
muitas vezes utiliza-se antibiótico sistêmico 
contra estreptococos para o seu tratamento. Essa 
doença denomina-se 

 

(A) impetigos. 

(B) erisipela. 

(C) ectima. 

(D) celulite. 

(E) carbúnculo. 

 

33 

A pele do ser humano, que corresponde a 15% de 
seu peso corporal, é um órgão que reveste e 
delimita o organismo, protegendo-o e interagindo 
com o meio exterior. Sua resistência e 
flexibilidade determinam a sua plasticidade.  A 
camada celular mais profunda da epiderme, que 
possui participação vital na formação e 
manutenção da junção dermoepidérmica, é 
denominada 

 

(A) camada basal. 

(B) camada espinhosa. 

(C) camada granulosa. 

(D) camada córnea. 

(E) junção dermoepidérmica. 

 

34 

É um dos principais componentes do sistema 
imunológico da pele, responsável pelo 
reconhecimento, pela internalização, pelo 
processamento e pela apresentação de antígenos 
solúveis e haptenos presentes na epiderme. Essa 
descrição se refere 

 

(A) à célula de Merkel. 

(B) ao melanócito. 

(C) à célula de Langerhans. 

(D) às células adiposas. 

(E) às células de Schwann. 
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A cicatrização de feridas é um processo complexo 
e que intriga a humanidade desde períodos muito 
remotos. Os avanços recentes da biotecnologia, 
aliados a uma oferta em larga escala de uma série 
de produtos ditos "cicatrizantes" pela indústria, 
têm tornado esse tema motivo de atenção 
crescente pela classe médica. A respeito da 
cicatrização cutânea, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O trauma tecidual é seguido por uma série de 
eventos que podem ser didaticamente divididos 
em três fases: inflamatória, formação tecidual e 
remodelação da ferida. 

(B) A agressão tecidual, com consequente 
rompimento de vasos sanguíneos, desencadeia 
uma sequência inicial de eventos que culmina na 
formação do coágulo. Esse coágulo sanguíneo 
serve para manter a homeostase, além de 
fornecer uma matriz provisória para a migração 
celular. 

(C) Aproximadamente 4 dias após a agressão, o 

tecido de granulação começa a formar-se. Essa 
denominação está relacionada com a aparência 
granular observada ao ser incisado, graças aos 
numerosos capilares neoformados. 

(D) A infecção é uma causa importante de retardo na 

reparação. 

(E) Embora quase todas as feridas cutâneas estejam 
contaminadas pela flora residente, organismos 
patogênicos necessitam representar um valor 
acima de 10.000 bactérias/g de tecido para que a 
infecção clínica ocorra. 

 

36 

Papiros egípcios já descreviam curativos 
compostos por linho, gordura animal e mel. 
Atualmente existem mais de 200 curativos ditos 
avançados destinados ao tratamento de feridas. 
Assinale a alternativa que apresenta os curativos 
derivados de algas marrons, contendo sais de 
cálcio e sódio do ácido algínico. 

 

(A) Hidrogéis. 

(B) Hidrocoloides. 

(C) Alginatos. 

(D) Espumas. 

(E) Filmes. 

 

37 

As queimaduras são feridas traumáticas 
causadas, na maioria das vezes, por agentes 
térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. 
Atuam nos tecidos de revestimento do corpo 
humano, determinando a destruição parcial ou 
total da pele e de seus anexos, podendo acometer 
camadas mais profundas, como tecido celular 
subcutâneo, músculos, tendões e ossos. A 
respeito da classificação, assinale a alternativa 
que apresenta uma lesão de aspecto branco 
nacarado. 

 

(A) Primeiro grau. 

(B) Segundo grau superficial. 

(C) Segundo grau profundo. 

(D) Terceiro grau. 

(E) Quarto grau. 

 

38 

Paciente de 45 anos, vítima de queimadura por 
água quente, dá entrada ao PS apresentando 
queimaduras em todo o tórax anterior, genital e 
membro superior esquerdo. Considerando a regra 
dos 9, qual é a porcentagem de superfície 
corporal queimada desse paciente? 

 

(A) 37%. 

(B) 28%. 

(C) 26%. 

(D) 27%. 

(E) 36%. 
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Lesões elementares cutâneas são modificações 
do tegumento cutâneo causadas por processos 
inflamatórios, degenerativos, circulatórios ou 
neoplásicos, por transtornos do metabolismo ou 
por defeito de formação. Em relação a essas 
lesões, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Mancha ou mácula corresponde à área 
circunscrita de coloração diferente da pele 
normal, no mesmo plano de tegumento e com 
alterações de superfície. 

(B) Lesões hemorrágicas são também chamadas 

“sufusões hemorrágicas” e desaparecem pela 
compressão dos eritemas. 

(C) Elevações edematosas são elevações causadas 
por edema na derme ou hipoderme. Nesse caso, 
enquadra-se a lesão urticada ou tipo urticária. 

(D) Pápulas são elevações sólidas da pele de 
tamanho maior que 10 mm. 

(E) Queratose é uma modificação circunscrita ou 
difusa da espessura da pele que se torna mais 
amolecida e elástica, em consequência de um 
afinamento da camada córnea. 

 

40 

Paciente de 82 anos comparece ao ambulatório de 
dermatologia referindo aparecimento de 
“machucadinho no nariz”. Refere ainda que a 
lesão sangra eventualmente. O preceptor, ao 
examiná-lo junto aos alunos, notou perda 
delimitada das estruturas que constituíam a pele, 
alcançando a derme em um segmento de dorso 
nasal de aproximadamente 8x8mm. A respeito 
desse caso, classifique a lesão elementar 
correspondente. 

 

(A) Erosão. 

(B) Escamas. 

(C) Crosta. 

(D) Fissuras. 

(E) Ulceração. 

 

41 

Carcinoma Basocelular é um tumor constituído de 
células morfologicamente semelhantes às células 
basais da epiderme, de crescimento muito lento, 
com capacidade invasiva localizada, embora 
destrutiva, sem, no entanto, provocar metástases. 
É, portanto, a neoplasia maligna de melhor 
prognóstico. A respeito dessa condição clínica, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) É muito comum no negro, já que se correlaciona 
diretamente com a presença do pigmento 
melânico. 

(B) A velocidade de crescimento do tumor 
geralmente é rápida, sendo fonte de metástases 
hematogênicas. 

(C) A lesão mais característica do CBC é a lesão 

"perolada”, ou seja, lesão papulosa translúcida e 
brilhante de coloração amarelo palha. 

(D) A localização preferencial é nos membros (cerca 
de 90%), seguida do tronco e, por fim, menos 
comum na região cefálica. 

(E) Estudos recentes mostram que o uso do filtro 

solar pouco tem ajudado na profilaxia dos 
carcinomas basocelulares, ao contrário do que se 
afirmava antigamente. 

 

42 

Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros), porém o melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. A 
respeito dessa condição clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ocorre em todas as raças, porém é raro em 

negros. 

(B) Exposição solar intermitente, com queimadura, é 
um fator pouco importante entre os caucasianos, 
assim como bronzeamento artificial e, em menor 
grau, fototerapia com UVA e UVB. 

(C) Nível IV de Clark é quando há invasão tumoral 

em tecido subcutâneo. 

(D) Geralmente se caracteriza por serem lesões 
irregulares, assimétricas e de diâmetro menor 
que 6 mm. 

(E) O tratamento de eleição atualmente tem sido 
com quimioterapia neoadjuvante com posterior 
ressecção cirúrgica com margens que variam de 
0,5 a 2 cm da borda lesional, independentemente 
do estado do tumor. 
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O prurido é a sensação que causa o desejo de 
coçar a pele e é experimentado como uma 
sensação que surge na própria pele. Há cerca de 
340 anos, o médico alemão Samuel Hafenreffer 
definiu o prurido como "a incômoda sensação que 
desencadeia o desejo ou o reflexo de coçar". A 
respeito desse sintoma, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Embora cerca de 30% dos pacientes diabéticos 
manifestem sinais cutâneos da doença, o prurido 
generalizado sem achados cutâneos ocorre em 
apenas 3% dos pacientes com diabetes mellitus. 

(B) Apesar de as metástases cutâneas de 
malignidades internas geralmente serem não 
pruriginosas, virtualmente qualquer malignidade 
interna pode originar prurido como manifestação 
paraneoplásica. 

(C) O prurido anal, bem como o vulvar, pode traduzir 
um conflito psicológico. Esses tipos de prurido, 
não raro, traduzem uma autopunição; contudo, 
atualmente, credita-se à origem psicogênica 
apenas 1,3 a 7% dos casos de prurido vulvar ou 
escrotal. 

(D) Prurido aquagênico é o quadro caracterizado por 
prurido intenso que surge em até 30 min após 
contato com a água quente. Tipicamente, inicia-
se pelas extremidades superiores e generaliza-se 
com predileção para a região palmoplantar. 

(E) Lesões cerebrais unilaterais, tais como aquelas 
que ocorrem em pequenos tumores, abscessos e 
acidentes vasculares cerebrais (AVC), podem, 
ocasionalmente, associar-se a prurido localizado 
ou generalizado, sobretudo no lado contralateral 
do corpo. 

 

44 

A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa 
que acomete principalmente pele e/ou nervos 
periféricos. A doença pode afetar praticamente 
todos os órgãos e sistemas em que existam 
macrófagos, exceto o sistema nervoso central. 
Evolui de maneira crônica, podendo apresentar 
períodos de agudização denominados reações. É 
potencialmente incapacitante e, embora curável, 
seu diagnóstico causa grande impacto 
psicossocial pelos preconceitos e estigmas que a 
envolvem desde a antiguidade. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente seu 
agente etiológico. 

 

(A) Mycobacterium tuberculosis. 

(B) Mycobacterium bovis. 

(C) Mycobacterium pulveris. 

(D) Mycobacterium celatum. 

(E) Mycobacterium leprae. 

 

45 

Sífilis, também conhecida como lues, é uma 
doença infectocontagiosa causada pelo 
Treponema pallidum, cuja transmissão se faz, na 
maioria das vezes, pelo contato sexual. Trata-se 
de doença sistêmica desde o seu início e, caso 
não tratada, pode evoluir cronicamente com 
períodos de atividade e de latência, seguindo com 
grande precisão determinada cronologia. A 
respeito dessa afecção clínica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Sífilis primária caracteriza-se pelo surgimento do 

cancro duro (protossifiloma), de 9 a 90 dias após 
o contágio (21 dias, em média), e de 
micropoliadenopatia regional. 

(B) O cancro duro é, em geral, doloroso, múltiplo e 
erosado ou exulcerado. 

(C) As lesões são intensamente pruriginosas, sem 

melhora com anti-histamínico. 

(D) O tratamento de eleição é com eritromicina 1 
g/dia, durante 2 a 3 dias. 

(E) VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) é 

o exame de maior especificidade para 
diagnóstico.  

 

46 

Sobre os tumores cutâneos benignos, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) A queratose seborreica é um tumor benigno 
mesenquimal. 

(B) O angioqueratoma de Fordyce são pápulas 
amareladas pruriginosas com tratamento 
baseado em corticoterapia. 

(C) O nevo sebáceo é um hamartoma. 

(D) O hemangioma da infância acomete somente a 

epiderme.  

(E) O hidrocistoma écrino é um tumor geralmente 
múltiplo. 

 

47 

Em relação aos linfomas cutâneos, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A micose fungoide tem como variante a síndrome 

de Sézary. 

(B) O marcador CD56 tem como célula 
representativa o linfócito T CD8. 

(C) Os linfomas cutâneos de células B pertencem ao 

grupo de neoplasias malignas originadas de 
linfócitos B do tipo Hodgkin. 

(D) A síndrome de Sézary possui células B 
neoplásicas no sangue periférico. 

(E) A histopatologia mostra exocitose de linfócitos. 
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Unhas são formadas de células queratinizadas 
que se originam na matriz e são constituídas de 
epiderme com as suas diversas camadas, exceto 
a granular. Quanto às características peculiares 
da semiologia ungueal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Unhas de Plummer são manchas brancas 
comuns em pessoas sadias. 

(B) Coiloníquia ou unha em colher é um estado 
distrófico no qual a placa ungueal se torna grossa 
e abaulada. 

(C) Linhas de Beau são caracterizadas por sulcos 
transversais à lúnula, comuns em hepatopatas e 
nefropatas. 

(D) Unha de Lindsay é caracterizada por uma faixa 

esbranquiçada de 1 a 2 mm do leito distal 
ungueal, comum em pacientes com 
hipoalbuminemia. 

(E) Unhas de Terry são caracterizadas pelo 
descolamento parcial do leito ungueal, comum no 
hipertireoidismo. 

 

49 

Melanoma é o tumor maligno originário dos 
melanócitos, em geral de localização cutânea 
primária, podendo, eventualmente, surgir em 
outras áreas (olhos, mucosas, meninges e 
outros). O melanoma da pele é muito mais 
prevalente que as formas não cutâneas. Esses 
tumores caracterizam-se por seu potencial 
metastático e consequente letalidade. Um número 
razoável de casos origina-se de nevo 
preexistente. Assinale a alternativa que apresenta 
o tipo histológico mais comum. 

 

(A) Nodular. 

(B) Disseminativo superficial. 

(C) Lentigo maligno. 

(D) Acral lentiginoso. 

(E) Amelanótico. 

 

50 

Acne é uma dermatose crônica da unidade 
pilossebácea, que é composta por uma glândula 
sebácea bem desenvolvida, com um grande ducto 
e um pelo rudimentar. A sua forma grave, 
caracterizada por presença de lesões bastante 
inflamatórias, exuberantes, com drenagem de 
material seropurulento ou hemático, formando 
abscessos e evoluindo, por vezes, para lesões 
cicatriciais importantes, é denominada 

 

(A) acne comedoniana. 

(B) acne papulopustulosa. 

(C) acne nodulocística. 

(D) acne conglobata. 

(E) acne não inflamatória. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino, com lesão pigmentada com bordas irregulares, assimétrica, dermatoscopia 
sugerindo áreas com pseudópodes e véu de noiva. Diante desse caso, identifique o diagnóstico, cite os 
principais tipos histológicos e fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Além disso, 
identifique o tipo histológico mais provável com base na epidemiologia e descreva a conduta clínica inicial 
a ser tomada, explicando o significado do índice de Breslow, sua importância e evolução, caso o Breslow 
seja de 1,5 mm. Por fim, explique a avaliação do linfonodo sentinela (conceito e função) e o rastreio de 
metástases. 
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