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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO/ DERMATOLOGIA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Paciente de 34 anos, fototipo IV, com 

diagnóstico de HIV desde 2018, em uso de 
zidovudina, lamivudina e efavirenz, com carga 
viral indetectável, apresenta episódio de febre, 
cefaleia a artralgia há uma semana, com 
posterior surgimento de lesões 
papulopustulosas, com evolução para lesões 
ulceronecróticas de bordas elevadas e crostas 
rupioides, na face e no tronco anterior. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente a 
principal hipótese diagnóstica e o exame 
confirmatório. 
a) Citomegalovirose, citologia de Tzanck 
b) Sífilis maligna precoce, VDRL 
c) Criptococose, exame direto com tinta da China 
d) Herpes disseminado, citologia de Tzanck 
 

32) Paciente de oito meses, do sexo feminino, 
nascido de parto normal sem intercorrências. 
Realizado pré-natal adequadamente, sem 
nenhuma intercorrência. Em aleitamento 
materno associado à introdução alimentar 
adequada para a idade. Crescimento, ganho de 
peso e desenvolvimento neuropsicomotor 
adequados para a idade. Há um mês, iniciou 
quadro de lesões eritematosas, com 
descamação, principalmente nos pés e mãos, e 
exulcerações nas regiões perioral e perianal. 
Assinale a alternativa que apresenta qual o 
exame complementar necessário para 
confirmar a principal hipótese diagnóstica. 
a) Sorologia para o vírus Epstein-Barr (EBV) 
b) VDRL sanguíneo e no líquor 
c) Anti-HbS Ag 
d) Dosagem sérica de zinco 
 

33) Paciente de 40 anos, fototipo II, relata presença 
de nódulos eritematosos, dolorosos, com 
fistulização e saída de secreção purulenta nos 
glúteos e face posterior das coxas, há dois 
meses. Nega febre e perda de peso durante o 
período. Relata que, há cerca de três meses, 
realizou injeção de desoxicolato para redução 
de medidas com esteticista da cidade. Diante do 
exposto, assinale a alternativa correta. 
a) A paciente apresenta diagnóstico de hidradenite 

supurativa e o tratamento deve ser realizado 
com isotretinoína oral a 0,5mg/kg/dia 

b) A paciente apresenta foliculite bacteriana, e o 
tratamento deve ser realizado com tetraciclina 
500mg/dia por 30 a 60 dias 

c) A paciente apresenta micobacteriose atípica, 
provavelmente por Mycobacterium fortuitum, e a 
melhor forma de confirmar a espécie bacteriana 
seria a realização de PCR 

d) A paciente apresenta antraz e o tratamento deve 
ser realizado com amoxicilina + clavulanato 
500mg de oito em oito horas durante dez dias 

34) Paciente de 55 anos, fototipo IV, relata áreas com 
perda de cabelo e de pêlos do corpo há um ano. Ao 
exame físico, aumento do recesso frontotemporal 
com alopecia difusa na região afetada. Na 
dermatoscopia da área, não se observam aberturas 
foliculares, e na periferia da lesão são observados 
eritema e descamação peripilar. Não há perda de 
supercílios ao exame clínico, porém há perda de 
pelos nos membros superiores e inferiores. Na 
dermatoscopia da região, são vistas aberturas 
foliculares. Assinale a alternativa que apresenta a 
hipótese diagnóstica correta para o caso. 
a) Alopecia areata difusa 
b) FAPD (fibrosing alopecia in a pattern distribution) 
c) Alopecia de padrão feminino 
d) Alopecia frontal fibrosante padrão difuso 
 

35) A esporotricose é endêmica em regiões de 
clima tropical e subtropical, como o Brasil. 
Atualmente, houve crescimento importante do 
seu diagnóstico, principalmente no estado do 
Rio de Janeiro, com predominância da infecção 
pela espécie Sporothrix brasiliensis. Sobre as 
formas clínicas da esporotricose, assinale a 
alternativa correta.  
a) A esporotricose cutânea pode surgir como 

apresentação da síndrome inflamatória de 
reconstituição imunológica (SIRI) em vigência à 
terapia antirretroviral para o tratamento da AIDS 
ou, na forma disseminada, como manifestação 
de imunossupressão pelo HIV 

b) A forma cutânea localizada ou fixa acomete 
principalmente face, pescoço, tronco e pernas, 
podendo ocorrer lesões satélites, e relacionada 
a uma boa resposta imunológica do hospedeiro 

c) O acometimento articular manifesta-se como 
oligoartrite com edema, derrame sinovial e 
limitação funcional, podendo afetar joelhos, 
cotovelos, tornozelos e punhos 

d) A forma cutâneo-linfática é a forma mais 
comum, ocorrendo mais comumente nos 
membros superiores (braços e antebraços), 
independente da faixa etária 

 
36) O conhecimento em dermatopatologia é 

essencial ao dermatologista clínico, visto que 
exames anatomopatológicos podem ser 
descritivos e pode haver a necessidade de 
correlação anatomoclínica. Assinale a 
alternativa correta quanto à descrição 
anatomopatológica do líquen plano.  
a) Acantose regular, hipogranulose, paraceratose, 

presença de microabscessos neutrofílicos na 
camada córnea e leve infiltrado inflamatório 
mononuclear na derme 

b) Acantose irregular em dentes de serra, infiltrado 
inflamatório linfocitário em faixa na derme 
superficial e presença de queratinócitos 
necróticos na camada espinhosa 

c) Presença de degeneração hidrópica da camada 
basal e infiltrado linfohistiocitário na derme 
superficial e profunda 

d) Presença de espongiose, paraceratose, 
capilares dérmicos dilatados e infiltrado 
linfocitário perivascular na derme 
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37) A psoríase pustulosa generalizada de von 
Zumbusch é uma forma especial de psoríase, 
que apresenta particularidades específicas 
quanto à apresentação clínica. Diante do 
exposto, assinale a alternativa incorreta. 
a) O início do quadro geralmente é abrupto, 

iniciando com eritema e edema de extensão e 
grau variáveis, muitas vezes acometendo a 
região das grandes dobras, para posteriormente 
haver a formação de pústulas 

b) Posteriormente, há o surgimento abrupto de 
pústulas estéreis foliculares, que se disseminam 
e podem confluir, formando lagos de pus 

c) Enantema pustuloso da mucosa oral e quadros 
persistentes de língua geográfica podem ocorrer 

d) Pode ocorrer o surgimento de pústulas 
subungueais múltiplas 

 
38) O advento dos imunobiológicos na 

Dermatologia é recente; seu uso já é realidade 
na prática clínica atual apresentando 
indicações para doenças como psoríase, 
dermatite atópica e hidradenite supurativa. 
Quanto aos imunobiológicos, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) O secuquinumabe é uma proteína de fusão 

recombinante que faz a inibição seletiva da ligação 
das IL-17A e F com seus receptores 

b) O ustequinumabe é um anticorpo monoclonal 
completamente humano, que se liga à subunidade 
proteica p40 das interleucinas IL-12 e IL-23 

c) O etanercepte é uma proteína de fusão 
recombinante, anti TNF-α, que age ligado à fração 
p75 da imunoglobulina humana G1 (IgG1) 

d) O risankizumabe é um anticorpo monoclonal 
humanizado que se liga à subunidade p19 da IL-23 

 
39) Paciente do sexo masculino, 40 anos, fototipo 

III, relata surgimento de placa normocrômica 
endurecida, de bordas irregulares e aspecto 
multinodular na região do dorso superior à 
direita, com crescimento progressivo. Nega 
trauma ou cirurgia local. Realizada biópsia cujo 
exame anatomopatológico revelou presença de 
células fusiformes dispostas em redemoinhos, 
predominantemente no subcutâneo. Feito 
imunohistoquímica da lesão, que apresentou 
positividade difusa para CD14 e negatividade 
para o fator XIIIa. Assinale a alternativa que 
contenha o diagnóstico correto. 
a) Dermatofibroma 
b) Sarcoma fibromixoide 
c) Dermatofibrossarcoma protuberans 
d) Cicatriz queloideana espontânea 

40) Paciente do sexo feminino, 45 anos, relata 
surgimento de nódulos eritematosos na parte 
posterior das pernas há cerca de seis meses, 
com surtos de piora e melhora, e recente 
ulceração de uma das lesões. Ao exame físico, 
observam-se nódulos subcutâneos 
eritematosos na face posterior de ambas as 
pernas, associados a um nódulo eritematoso, 
com ulceração central com focos de necrose. 
Considerando a principal hipótese diagnóstica 
infecciosa, assinale a alternativa que contenha 
o resultado do teste de Mantoux (PPD) e a 
provável carga bacilar da lesão em evidência. 
a) PPD forte reator; carga multibacilar 
b) PPD não-reator; carga paucibacilar 
c) PPD não-reator; carga multibacilar 
d) PPD forte reator; paucibacilar 
 

41) A epidermólise bolhosa adquirida (EBA) 
pertence ao grupo das doenças vesicobolhosas 
autoimunes vinculadas ao colágeno tipo VII, 
predominante na sublâmina densa na zona da 
membrana basal. Quanto às suas 
características clínicas, assinale a alternativa 
correta. 
a) Clinicamente, pode apresentar variantes 

distintas, sendo elas: variante clássica, variante 
penfigoide bolhoso-símile e variante penfigoide 
das membranas mucosas-símile 

b) A variante clássica se apresenta com a 
formação de bolhas tensas, de base 
inflamatória, que rompem deixando cicatrizes, 
que podem evoluir para a formação de milia 

c) A EBA é rara na infância, mas apresenta melhor 
prognóstico que no adulto 

d) O exame histopatológico apresenta bolha 
subepidérmica; a imunofluorescência direta 
apresenta depósitos de IgG e C3 na zona da 
membrana basal; o salt-split skin indireto 
apresentará fluorescência no lado epidérmico 
da clivagem 

 
42) Em situações e condições distintas, a retenção 

sudoral pode evoluir para quadros patológicos 
cutâneos, como a miliária. Sobre as 
características dos diferentes tipos de miliária, 
assinale a alternativa correta. 
a) A miliária cristalina é a mais superficial, cuja 

obstrução e ruptura ocorrem na camada 
granulosa da epiderme 

b) A miliária profunda apresenta obstrução na 
camada granulosa 

c) A miliária rubra apresenta obstrução e ruptura 
na camada espinhosa 

d) A miliária profunda apresenta obstrução e 
ruptura a nível dermoepidérmico 
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43) A escabiose é uma dermatose contagiosa 
causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei e não 
apresenta predileção por sexo, idade ou 
fototipo. Sobre a escabiose, assinale a 
alternativa correta. 
a) Na histopatologia, observa-se infiltrado difuso 

linfoplasmocitário na derme reticular 
b) A escabiose do couro cabeludo é mais comum 

em adultos, podendo acompanhar ou 
assemelhar-se à dermatite seborreica 

c) Os achados dermatoscópicos da escabiose são 
a imagem em asa-delta e a imagem em “jato 
com fumaça”, que apresentam alta sensibilidade 
e especificidade 

d) A fêmea penetra na epiderme e se locomove 
criando os túneis escabióticos, que se localizam 
a camada espinhosa da epiderme 

 
44) É imprescindível que a biópsia, feita para a 

execução do exame anatomopatológico, seja 
feita no momento e local mais adequados, para 
aumentar usa acurácia diagnóstica. Sobre a 
escolha dos locais para a realização de biópsia, 
assinale a alternativa correta. 
a) Para lesões com suspeita de vasculite, preferir 

lesões com história de ao menos 24 horas de 
surgimento 

b) No couro cabeludo, é necessária a realização da 
biópsia em duas áreas: na região alopécica e em 
outra região não-acometida 

c) Nas lesões bolhosas, preferir a região 
perilesional para que não haja desprendimento 
do teto da bolha no momento da execução 

d) Nas suspeitas de lúpus, dar preferência para as 
lesões mais recentes 

 
45) Paciente de 49 anos, fototipo IV, trabalhador 

rural, relata que, há cerca de dois anos, surgiu 
lesão de crescimento lento e centrífugo na face 
anterior da perna esquerda. Ao exame, 
presença de placa hiperceratósica, vegetante, 
indolor, sem sinais flogísticos, de cerca de 5 cm 
de diâmetro, na face anterior da perna 
esquerda. À dermatoscopia, visualizam-se 
pontos pequenos dispersos pela lesão. O 
exame anátomopatológico evidenciou 
hiperplasia pseudoepiteliomatosa na epiderme 
e infiltrado inflamatório crônico granulomatoso 
na derme, com células gigantes e 
microabscessos. Pensando na principal 
hipótese clínica para o caso descrito, assinale a 
alternativa que contenha a estrutura que pode 
ser encontrada na descrição do exame 
anatomopatológico. 
a) Células de Touton 
b) Fenômeno de Splendore-Hoeppl 
c) Corpúsculos asteroides 
d) Corpos muriformes 

46) Paciente do sexo feminino, 32 anos, fototipo II, 
relata surgimento de múltiplos nódulos 
subcutâneos eritematosos, dolorosos, com 
fistulização de conteúdo purulento, há cerca de 
três meses, na face posterior das coxas. Relata 
ter feito aplicação de desoxicolato com 
esteticista há cerca de quatro meses, no mesmo 
local. Considerando a principal hipótese 
diagnóstica, assinale a alternativa correta. 
a) Exame de reação em cadeia da polimerase 

(PCR) é o melhor método diagnóstico 
b) Há o risco de micobacteriose não-tuberculosa 

por M. fortuitum, uma micobactéria de 
crescimento lento 

c) O exame anatomopatológico provavelmente 
evidenciará hiperplasia pseudoepiteliomatosa, 
abscessos intraepiteliais e granulomas com 
necrose e supuração, com fácil identificação do 
agente 

d) O cultivo de fragmentos de pele apresenta 
especificidade próxima a 100%, sendo o método 
diagnóstico preferencial 

 
47) Em cirurgia dermatológica, o uso de 

anestésicos locais é recorrente, seja para 
pequenas biópsias ou mesmo para cirurgias 
mais extensas, com a realização de retalhos e 
enxertos. Quanto aos anestésicos locais mais 
utilizados em dermatologia, assinale a 
alternativa correta. 
a) A lidocaína é o anestésico mais comumente 

usado pelo dermatologista, pertencente ao 
grupo ester, com início rápido de ação e duração 
intermediária, de meia a duas horas 

b) A bupivacaína é um anestésico do grupo amida, 
com início de ação lento, porém duração de 
ação prolongada 

c) A lidocaína é considerada categoria C na 
gestação 

d) A dose máxima de lidocaína com vasoconstritor 
é de 4,5 mg/kg, sendo necessário, em alguns 
casos, o uso de soluções tumescentes 

 
48) A escolha do fio de sutura adequado é um dos 

pontos mais importantes do planejamento de 
uma cirurgia dermatológica, podendo refletir 
nos resultados e eventuais complicações. 
Sobre os fios de sutura mais utilizados em 
cirurgia dermatológica, assinale a alternativa 
que contenha a informação incorreta. 
a) O fio de seda é um fio multifilamentar de origem 

animal, com alto risco de infecção e maior 
reação tecidual quando comparado ao catgut 

b) Os fios Vicryl® e Polivicryl® são fios 
monofilamentares absorvíveis 

c) O catgut é originado de intestinos de ovinos e 
apresenta baixa reação tecidual 

d) O Nylon® é um fio sintético, não absorvível e de 
baixíssima reação inflamatória 
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49) Paciente de 25 anos, do sexo feminino, procura 
dermatologista por conta de lesões faciais que 
deseja tratar. Ao exame físico, são observadas 
pápulas eritematosas, por ora confluentes, 
acometendo todo o centro facial, 
principalmente o nariz. Observando o resto do 
corpo, o colega dermatologista encontrou 
manchas e máculas hipocrômicas em forma de 
folha distribuídas de forma esparsa pelo tronco, 
e tumorações filiformes normocrômicas 
periungueais. Paciente relata que mãe tem as 
mesmas lesões periungueais. Assinale a 
alternativa que contenha a principal hipótese 
diagnóstica. 
a) Neurofibromatose 
b) Esclerose tuberosa 
c) Cutis laxa granulomatosa 
d) Síndrome de Cowden 
 

50) Paciente de um ano e oito meses, fototipo I, com 
história de febre há três dias, de 38,2 a 38,5ºC, 
tosse, inapetência e mal estar. Dois dias após o 
início do quadro, iniciou exulcerações na 
mucosa oral e vesículas com eritema na sua 
base, não dolorosas, acometendo o cavum 
plantar e as palmas, com saída de conteúdo 
serossanguinolento. Feita a principal hipótese 
diagnóstica, assinale a alternativa que contenha 
o agente causador. 
a) Parvovírus B19 
b) Herpesvirus simplex tipo 1 
c) Coxsackie vírus A16 
d) Citomegalovírus 
 

51) Paciente de 52 anos, sexo feminino, fototipo III, 
relata lesão dolorosa na unha do terceiro 
quirodáctilo direito há um ano. Ao exame físico, 
observa-se lâmina ungueal normal e 
translúcida, podendo ser visualizada uma placa 
eritematosa no leito ungueal, de cerca de 0,5cm, 
com dor intensa à compressão do local. 
Assinale a alternativa que contenha a principal 
hipótese diagnóstica e o melhor exame de 
avaliação pré-operatória. 
a) Onicomatricoma, ressonância nuclear 

magnética 
b) Tumor glômico, ressonância nuclear magnética 
c) Exostose subungueal, radiografia do 

quirodáctilo 
d) Tumor glômico, radiografia do quirodáctilo 

52) Paciente de 38 anos, sexo feminino, fototipo IV, 
sem patologias prévias, relata lesão no braço 
esquerdo, notada há seis meses. Ao exame, foi 
visualizado um nódulo acastanhado, indolor, 
discretamente endurecido à palpação, com 
encovamento da lesão à compressão lateral. 
Realizada biópsia excisional, cujo exame 
anatomopatológico evidenciou hiperplasia da 
epiderme com hiperpigmentação da camada 
basal e múltiplas células fusiformes e 
histiócitos na derme, com aprisionamento de 
colágeno intercelular. O estudo 
imunohistoquímico evidenciou positividade 
para o fator XIIIa e negatividade para CD34. 
Assinale a alternativa que apresenta qual o 
diagnóstico.  
a) Dermatofibroma 
b) Cicatriz hipertrófica 
c) Dermatofibrossarcoma protuberans 
d) Fibroxantoma atípico 
 

53) Muitas vezes, em cirurgia dermatológica, é 
necessária a realização de enxertos cutâneos 
totais, seja pela dificuldade de reconstrução da 
área afetada, seja pelo critério oncológico 
(subtipo histológico do tumor ou risco de 
margem acometida). Sobre a integração do 
enxerto cutâneo total na ferida operatória, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) A embebição ocorre nas primeiras 24 horas 

após a aplicação do enxerto na área receptora, 
ocorrendo edema do enxerto devido a absorção 
de nutrientes e exsudato 

b) A partir do sétimo dia, ocorre a 
neovascularização, com formação de um novo 
complexo vascular no enxerto 

c) A anastomose dos plexos dérmicos com o leito 
da ferida ocorre logo após a embebição, em 48 
a 72 horas 

d) A fixação do enxerto no leito durante a fase de 
embebição ocorre por meio da produção de 
fibrina 

 
54) Paciente de 62 anos, fototipo II com fotodano 

leve, relata lesão na mama esquerda há cerca de 
dois anos. Ao exame, é visualizada uma lesão 
eczematosa, infiltrada, acometendo a aréola do 
mamilo esquerdo. Nota-se a ausência de lesão 
semelhante no mamilo direito. Quanto à 
principal hipótese diagnóstica, assinale a 
alternativa correta. 
a) Associa-se com câncer de mama em cerca de 

10 a 20% dos casos 
b) Esse tipo de dermatose não ocorre em outras 

áreas do corpo 
c) O exame anatomopatológico evidencia células 

de citoplasma claro e abundante dispersas entre 
as células da camada espinhosa da epiderme 

d) O tratamento é realizado com corticosteroides 
tópicos 
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55) Paciente de 26 anos, fototipo IV, relata lesões 
anestésicas disseminadas pelo tronco. Ao 
exame, nota-se a presença de múltiplas lesões 
de aspecto foveolar, anestésicas, de 
esmaecimento lento, distribuídas no tronco e 
nos membros. Feito exame anatomopatológico 
que evidenciou reação granulomatosa com 
presença de bacilos álcool ácido resistentes na 
coloração de Fite-Faraco. Paciente relata estar 
gestante de 15 semanas. Considerando a 
hipótese de hanseníase, assinale a alternativa 
que contenha a conduta adequada relacionada 
ao tratamento. 
a) O tratamento com esquema poliquimioterápico 

será transicionado para tratamento paucibacilar 
(PQT-PB) devido à idade gestacional 

b) Apesar da gestação em curso, o tratamento com 
esquema poliquimioterápico se manterá 
multibacilar (PQT-MB) 

c) É necessária a troca do esquema PQT-MB, com 
suspensão da dapsona e troca pela ofloxacina, 
porém manutenção do tempo de tratamento 

d) É necessária a troca do esquema PQT-MB, com 
suspensão da clofazimina e troca pela 
ofloxacina, porém manutenção do tempo de 
tratamento 

 
56) Paciente do sexo masculino, 26 anos, fototipo 

III, relata lesões dolorosas no prepúcio há cerca 
de uma semana. Ao exame físico, visualizam-se 
múltiplas úlceras acometendo o sulco 
balanoprepucial, de até 0,5 cm de diâmetro, de 
bordas irregulares e mal definidas, com fundo 
rico em exsudato purulento e com base friável. 
Algumas lesões apresentam contato entre si. 
Considerando a principal hipótese diagnóstica, 
assinale a alternativa que contenha seu agente 
etiológico.  
a) Klebsiella granulomatis 
b) Treponema pallidum 
c) Haemophilus ducrey.i 
d) Chlamydia trachomatis 
 

57) Paciente de seis anos, fototipo IV, é trazido pela 
mãe com a queixa de múltiplas áreas alopécicas 
há cerca de dois meses. Ao exame físico, nota-
se a presença de múltiplas áreas alopécicas, 
numulares, distribuídas por todo o couro 
cabeludo. Na dermatoscopia, observa-se a 
presença de múltiplos fios tonsurados em 
forma de vírgula. Considerando a principal 
hipótese diagnóstica, assinale a alternativa 
correta. 
a) O tratamento deverá ser feito com o uso de 

corticoide intralesional ou corticoide tópico, até 
repilação completa 

b) O principal agente etiológico, pela descrição 
clínica apresentada, é o Microsporum canis 

c) O tratamento com cetoconazol tópico mostra-se 
suficiente neste tipo de dermatose 

d) O tratamento padrão-ouro para esses casos é a 
griseofulvina sistêmica, na dose de 20mg/kg/dia 
por 30 a 60 dias 

58) Nas últimas décadas, a sobrevida de inúmeros 
pacientes mudou graças ao advento do 
transplante de órgãos sólidos e a melhora em 
tecnologia dos medicamentos 
imunossupressores. Entretanto, os pacientes 
transplantados necessitam atenção especial do 
dermatologista. Quanto aos tumores cutâneos 
malignos nos pacientes transplantados, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O risco de desenvolvimento de carcinoma 

espinocelular (CEC) é aumentado em cerca de 
dez vezes 

b) O risco de desenvolvimento de melanoma é 
aumentado em cerca de cinco a oito vezes 

c) O risco de desenvolvimento de carcinoma 
basocelular (CBC) é aumentado em cerca de 
dez vezes 

d) O risco de desenvolvimento de carcinoma 
espinocelular (CEC) é aumentado em cerca de 
65 vezes 

 
59) Paciente de 26 anos, sexo feminino, fototipo I, 

moradora de Porto Alegre (RS), relata a 
presença de lesões dolorosas nas 
extremidades das mãos e dos pés, 
intermitentes, que ocorrem principalmente em 
dias mais frios. Relata parestesia associada. Ao 
exame: notam-se lesões papulonodulares nas 
extremidades dos quirodáctilos, eritematosas, 
discretamente dolorosas, algumas com 
ulcerações. Assinale a alternativa que contenha 
a principal hipótese diagnóstica. 
a) Lúpus pérnio 
b) Acrocianose 
c) Eritema ab igne 
d) Eritema pérnio 
 

60) Os corticoides tópicos são a terapêutica de 
eleição para uma ampla gama de doenças 
dermatológicas, desde inflamatórias até mesmo 
a infiltrativas e hiperplásicas. Considerando os 
tipos de corticoides tópicos e sua potência, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Dipropionato de betametasona 0,05% possui 

média potência 
b) Desonida 0,05% possui baixa potência 
c) Hidrocortisona 0,5% possui potência mínima 
d) Valerato de betametasona 0,1% possui potência 

média-alta 
 


