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HISTÓRIA DE GOIANA
 

 
 
 
Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte 
desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de 
monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o 
que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como 
alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, 
podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de 
Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com 
Olinda 
 
A) vendendo gêneros alimentícios. 
B) comprando pedra e cal. 
C) vendendo máquinas e ferramentas. 
D) comprando gêneros alimentícios e escravos 
E) trocando escravos por máquinas e ferramentas. 
 
 
 
A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, 
envolveu complexos processos que oscilavam entre violência 
e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato 
e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos 
portugueses deu-se, principalmente, com a tribo 
 
A) Xucuru. 
B) Ianomâmi. 
C) Guarani. 
D) Funil-ô. 
E) Caetés. 
 
 
 
 
A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro 
recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco 
europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria 
América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido 
cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para 
a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura 
negra e popular o(a) 
 
A) Daruê Malungo. 
B) Alafiá. 
C) Conceição das crioulas. 
D) Vodu. 
E) Xangô do Nordeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, 
sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como 
as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a 
memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos 
diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local 
preservou a história  
 
A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura. 
B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os 

franceses. 
C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, 

pedras, panelas, água e pimenta. 
D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça 

pública. 
E) dos cavaleiros e das cavalhadas medievais, revividas 

durante o carnaval. 
 
 
 
O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o 
período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar 
e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck 
Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-
se neste contexto, no século XVI, como  
 
A) área apenas de criação de gado. 
B) área apenas de produção de cana de açúcar. 
C) área de transição, com feiras de gado. 
D) área mista, com produção de cana e criação de gado. 
E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, 

quanto para a cana. 
 
 
 
O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas 
inovadoras para o ambiente americano da época, como a 
liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como 
o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau 
 
A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando 

espanto na população local. 
B) organizou uma assembleia que teve participação dos 

índios da região. 
C) criou a primeira sinagoga. 
D) concedeu verbas para os comerciantes. 
E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância 

para a região. 
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A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para 
as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova 
forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota 
dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a 
permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, 
após a expulsão dos holandeses 
 
A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de 

instituições como a Santa Casa de Misericórdia. 
B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e 

alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo 
do ouro e pedras preciosas. 

C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram 
aliados dos habitantes da região. 

D) Mandou índios para participarem em assembleia na 
capital, para que defendessem seus direitos. 

E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as 
melhorias realizadas no período anterior. 

 
 
 
Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em 
Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um 
ponto importante na separação de Goiana do resto da 
capitania. A consequência destes protestos foi  
 
A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de 

Itamaracá. 
B) a transferência de Goiana para a capitania de 

Pernambuco. 
C) Goiana ter perdido o seu título de vila. 
D) o aumento da verba para construção de engenhos em 

Goiana. 
E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá. 
 
 
 
A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes 
mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar 
traços negativos do governo português no Brasil, defendendo 
ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do 
século anterior. A participação de Goiana na Revolução 
Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a) 
 
A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a 

financiar os rebeldes. 
B) atuação de goianenses que foram morar em Recife. 
C) abastecimento dos centros revolucionários. 
D) apoio ao governo do Rio de Janeiro. 
E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos 

goianenses. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O movimento abolicionista e o movimento republicano foram 
importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do 
Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de 
democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste 
processo podemos destacar 
 
A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia 

jornais para toda a capitania. 
B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a 

libertação dos escravos na região. 
C) a atuação da população local, que era radicalmente contra 

o imperador e seus desmandos. 
D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas 

com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República. 
E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra 

o padroado régio. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

Superstições e crendices 
 

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da 
vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As 
superstições têm origem no início da civilização humana e 
com ela deverão morrer, pois não há momento na história do 
mundo em que elas não estejam presentes. 

Superstição é também acreditar na existência real dos 
mitos folclóricos, como o saci, a mula sem cabeça, o 
lobisomem, as bruxas, e em feitiços jogados, mau-olhado ou 
olho gordo. Mas há crendices que não implicam medo ou 
defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas 
festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia 
de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para 
obter dentes fortes, dentre outras. 

Há também superstições ligadas a fatos da vida 
humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são 
muito antigas e têm uma grande importância na vida dos 
povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que 
perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros 
costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para 
afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a 
crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro 
porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os 
índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando 
estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare 
(veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem 
comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir. 

Há uma quantidade enorme de superstições 
conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano 
de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas 
crendices. 
�  Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar. 
�  Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes 

do caixão. 
�  Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios. 
�  Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá 

azar. 
�  Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a 

um caixão mortuário. 

 
ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. Português. 7° ano.  

São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado. 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor pretende: 
 
A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em 

determinadas crenças existentes nas culturas de diversos 
povos. 

B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e 
as condições socioeconômicas de diversas sociedades.   

C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem 
das crenças e superstições existentes em vários países. 

D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser 
humano, por meio da compreensão de suas crenças. 

E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas 
culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas. 

 
 
 
Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a 
essa diversidade, o texto nos informa que: 
 
A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o 

medo que esses mitos despertam na população. 
B) a crença em mau-olhados e olhos gordos são derivadas de 

outras crenças relacionadas ao período da gravidez.  
C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, 

que não têm um caráter preventivo ou de medo. 
D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos 

corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do 
ensino formal. 

E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não 
deve participar de enterros, para proteger seu filho.  

 
 
 
Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de 
acordo com o Texto 1 a seguinte informação: 
 
A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não 

apresentam relação direta com o que cada cultura tem de 
característico. 

B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um 
espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e 
torná-lo mais sofrido para a mulher. 

C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes 
da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem 
faz o parto. 

D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar 
enterros na África, porque criam que a alma do morto 
perseguiria a mãe para sempre. 

E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não 
assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o 
risco de serem infectadas. 
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Analisando a função de alguns elementos linguísticos do 
Texto 1, assinale a alternativa correta. 
 
A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à 

insegurança da vida que gerou nos homens crenças 
supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’. 

B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da 
vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao 
parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’. 

C) No trecho: “Mas há crendices que não implicam medo ou 
defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a 
função de indicar continuidade na linha argumentativa do 
texto. 

D) No trecho: “há crendices que não implicam medo ou 
defesa de algum mal, como por exemplo:”, a expressão 
destacada antecede a enumeração de elementos que 
exemplificam o que foi afirmado.  

E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas 
crendices”, o termo destacado aponta para um elemento 
exterior ao texto. 

 
 
 
Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada 
entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta 
no enunciado dado. 
 
A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a 

um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO) 
B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá 

azar.” (EXPLICAÇÃO) 
C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” 

(CONSEQUÊNCIA) 
D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes 

do caixão.” (CONDIÇÃO) 
E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá 

azar.” (CAUSALIDADE) 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está 
corretamente acentuada. 
 
A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía. 
B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada 

dá azar. 
C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem 

assustá-los. 
D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a 

banana. 
E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.  
 
 
 
 
 
 

 

TEXTO 2 
 

O “papa-figo” 
 

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de 
uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou 
pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença 
do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação 
eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. 
Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um 
lobisomem. 

Até que um negro velho, empregado da família, falou 
para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, 
fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía 
pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: 
quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, 
dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar. 

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar 
do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor 
melhorou. 

[...] 
 

Texto disponível  no site:  
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_.  

Acessso em 27/03/2010. Adaptado. 
 
 
 
 
O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, 
estão nele expressas as seguintes:  
 
1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente 

determinado. 
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados 

pela tradição popular. 
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem 

formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos. 
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e 

tradições de um povo, além de carregado de 
representações simbólicas. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 3 e 4. 
B) 2 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 2. 
E) 1 e 4. 
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Acerca de elementos morfossintáticos presentes no Texto 2, 
analise as proposições a seguir. 
 
1. O trecho: “Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe 

de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.” é 
iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia 
de que a lenda não tem uma autoria determinada. 

2. No trecho: “Os médicos falavam de uma "doença do 
sangue", só que não conseguiram encontrar uma 
medicação eficiente.”, a expressão destacada indica 
oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’. 

3. No trecho: “Até que um negro velho, empregado da 
família, falou...”, a expressão destacada tem valor 
temporal. 

4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da 
mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos. 

 
Estão corretas: 
 
A) 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
Assinale a alternativa em que as regras da concordância 
(verbal e nominal) foram obedecidas.  
 
A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menas 

pessoas acreditam nelas.  
B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas 

de vários países.   
C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de 

arrepiar!  
D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios 

medos e superstições.  
E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas 

no tempo. 
 
 
 
Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de 
linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está 
correta. 
 
A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor 

melhorou”. (METÁFORA) 
B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. 

(METONÍMIA) 
C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. 

(EUFEMISMO) 
D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. 

(PLEONASMO) 
E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Assinale a afirmativa correta, sobre as discromias: 
 
A) O termo canície aplica-se á ausência congênita da 

tirosinase  
B) A síndrome de Klein-Waardenburg é composta por 

surdez, hipoplasia da íris e infecções piogênicas 
frequentes 

C) O vitiligo pode estar associado com melanoma, alopecia 
areata, doença de Addison, anemia perniciosa e hiper-  ou 
hipotiroidismo  

D) O nevo de Ito é uma mancha hipercrômica, levemente 
azulada, que atinge a pele da face inervada pelo trigêmeo 
e a esclerótica 

E) O nevo de Becker caracteriza-se por mancha 
hipocrômica, quase sempre com a presença de pelos, 
localizado em geral na região escapular 

 
 
 
Qual a conduta mais adequada nos comunicantes de um 
paciente portador da forma multibacilar  da hanseníase, sendo 
um destes HIV positivo: 
 
A) aplicar BCG intradérmico em todos os comunicantes; 
B) administrar Dapsona preventivamente; 
C) fazer apenas exame neurodermatológico; 
D) fazer teste de Mitsuda em todos os familiares; 
E) aplicar BCG intradérmico em todos os comunicantes, 

exceto no HIV positivo. 
 
 
 
Paciente desenvolve bolhas tensas, logo após ao nascimento, 
presentes em mãos, pés, joelhos e coxas. Evoluem para cura 
espontaneamente sem deixar cicatrizes. Estado geral 
preservado. Evidencia-se defeito genético na expressão do 
gene da citoqueratina 14. O caso trata-se de: 
 
A) Epidermólise bolhosa juncional variante Herlitz 
B) Epidermólise bolhosa juncional variante não-Herlitz 
C) Epidermólise bolhosa distrófica dominante 
D) Epidermólise bolhosa simples de Koebner 
E) Epidermólise bolhosa simples de Dowling-Meara 
 
 
 
Em um paciente com a forma grave da psoríase e HIV 
positivo, que não respondeu a terapia tópica. Desse modo, a 
melhor proposta terapêutica é o uso de : 
 
A) bexaroteno. 
B) fototerapia. 
C) methotrexate. 
D) acitretin.  
E) ciclosporina. 

 
 
 
Assinale a afirmativa incorreta sobre a psoríase:  
 
A) A psoríase pode ser desencadeada por fármacos como o 

lítio, propanolol e outros betabloqueadores. 
B) A psoríase pustulosa caracteriza-se pela presença de 

pústulas estéreis; o tipo von Zumbusch é de manifestação 
generalizada e pode levar a êxito letal. 

C) Na psoríase artropática, o HLA-B27 correlaciona-se com 
a artrite periférica. 

D) As unhas estão comprometidas em cerca de 35-50% dos 
doentes psoriásicos; podem apresentar depressões 
puntiformes, onicólise, onicorrexe ou  queratose 
subungueal. 

E) A forma eritrodérmica da psoríase pode decorrer de 
tratamento intempestivo ou pela retirada do corticóide      
( rebote ).  

  
 
 
O etretinato se transforma no organismo em um metabólito 
ativo chamado acitretin. A reconversão em etretinato a partir 
da ingestão de acitretin já foi confirmada e ocorre: 
 
A) se o paciente fizer o uso de álcool, simultaneamente, com 

o acitretin. 
B) se houver exposição do paciente a radiação ultravioleta de 

modo contínuo. 
C) se houver administração de anticoncepcionais à base de 

progestágenos. 
D) quando o acitretin é ingerido após as principais refeições. 
E) se o acitretin for administrado em refeição rica em fibras 

vegetais. 
 
 
 
Em qual das alternativas abaixo se encontram apenas 
constituintes transmembrânicos do hemidesmossomas? 
 
A) PBAg 1 e PBAg 2 
B) PBAg 2 e integrina � 6 � 4  
C) PBAg 1 e colágeno VII 
D) Plectina e colágeno IV 
E) Laminina 5 e colágeno VII 
 
 
 
As doenças sexualmente transmissíveis nas quais as 
adenopatias podem fistulizar são: 
 
A) donovanose e sífilis. 
B) cancro mole e linfogranuloma venéreo. 
C) linfogranuloma venéreo e herpes simplex. 
D) herpes simplex e donovanose. 
E) sífilis e cancro mole. 
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Assinale o que não se aplica ao líquen plano: 
 
A) A forma actínica tem maior incidência em crianças e 

mulheres e privilegia as áreas expostas. 
B) A forma mucosa , em geral oral, apresenta características 

clínicas e evolutivas diversas:reticular, papulosa, 
hipertrófica,bolhosa, erosiva e atrófica. 

C) Na glande, é comum a ocorrência da forma anular. 
D) Já é consenso o desenvolvimento de epitelioma 

espinocelular em lesões de líquen de mucosa oral. 
E) Os inibidores da calcineurina têm boa indicação no líquen 

plano erosivo da mucosa oral. 
 
 
 
As drogas que, com muita frequência, desencadeiam 
Síndrome de Stevens-Johnson são: 
 
A) valaciclovir e alopurinol; 
B) talidomida e valaciclovir; 
C) antimaláricos e alopurinol; 
D) carbamazepina e barbitúricos; 
E) azatioprina e piroxicam. 
 
 
 
Paciente de 16 anos com quadro de faringite, febre e 
adenopatia há 3 dias procura a emergência médica. Na análise 
de seus exames laboratoriais foi detectada uma linfocitose 
com atipia linfocitária importante. Recebeu alta com 
prescrição de ampicilina. Após 7 dias da antibioticoterapia, 
abre quadro cutâneo de exantema pruriginoso. A respeito do 
principal vírus implicado neste processo, pode-se afirmar: 
 
A) Trata-se de um Gamaherpesvirinae, sendo também 

responsável pela leucoplasia pilosa oral  
B) Também é responsável pelas lesões de sarcoma de Kaposi 
C) Trata-se de um RNA vírus 
D) Também é implicado como agente do exantema súbito 
E) Trata-se de um Betaherpesvirinae 
 
 
 
A doença bolhosa transmitida por contágio é o/a: 
 
A) dermatose por IgA linear; 
B) pênfigo vulgar;  
C) síndrome de Ritter Von Ritterschein; 
D) doença de Hailey-Hailey; 
E) dermatite herpetiforme. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a afirmativa incorreta sobre a acne: 
 

A) A acne não tem predileção racial, mas é 
incomparavelmente mais comum nos caucasianos do que 
nos negros e amarelos. 

B) Na etiopatogenia da acne, são parâmetros importantes: 
aumento da secreção sebácea, queratose do canal 
folicular, aumento da flora bacteriana e alterações 
químicas do sebo. 

C) A acne fulminans caracteriza-se pelo predomínio de 
comedões e pápulas e faz parte da síndrome de oclusão 
folicular. 

D) A acne infantil ou neonatal caracteriza-se por poucas 
lesões que  involuem totalmente dentro de alguma 
semanas. 

E) A acne medicamentosa pode ser desencadeada pelo uso 
de halógenos, andrógenos, anticoncepcionais, lítio, 
tacrolimo, vitamina B12.  

 
 
 
A doença na qual ocorre clivagem logo abaixo do estrato 
córneo e na granulosa é o/a: 
 

A) pênfigo vulgar. 
B) penfigoide bolhoso. 
C) necrólise tóxica epidérmica. 
D) penfigoide familiar benigno. 
E) pênfigo foliáceo.  
 
 
 
A fase do ciclo folicular em que os melanócitos na matriz do 
bulbo piloso param de produzir melanina, reabsorvem seus 
dendritos e sofrem apoptose é: 
 

A) anágena. 
B) Telógena. 
C) Metanágena. 
D) Catágena. 
E) proanágena. 
 
 
 
Em relação à leishmaniose, é incorreto afirmar: 
 

A) A reação de Montenegro geralmente negativa após o 
tratamento ou resolução da lesão cutânea curada 
espontaneamente.  

B) Nas lesões mucosas, a resposta cutânea ao teste de 
Montenegro é mais intensa. 

C) Em relação à reação de Montenegro, pode se apresentar 
negativo nos primeiros 30 dias após o início das lesões. 

D) Em área endêmica, a positividade da reação de 
Montenegro na população sem lesão ativa ou cicatriz 
varia entre 20 a 30% 

E) A intradermorreação de Montenegro é uma resposta de 
hipersensibilidade celular retardada. Sua leitura deverá 
ser feita após 48 a 72h. 
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Pigmentação cinza azulada, em área fotoexposta, tem sido 
associada aos seguintes fármacos: 
 

A) griseofulvina e cefotaxime. 
B) amiodarona e psoralenos. 
C) clorpromazina e amiodarona. 
D) psoralenos e griseofulvina. 
E) clorpromazina e ácido mefenâmico. 
 

 
 
Analise cada uma das afirmativas abaixo e indique V 
(verdadeira) ou F (falsa) 
 

(    ) Nos pênfigos, as bolhas são intra-epidérmicas e decorrem 
de processo acantolítico contra as desmogleínas dos 
desmossomos. 

(    ) O pênfigo foliáceo brasileiro tem elevada incidência na 
zona rural de algumas regiões brasileiras como o 
Nordeste e Sul. 

(    ) O pênfigo pode se associar com outras doenças auto-
imunes como miastenia grave, timoma e lupus 
eritematoso. 

(    ) A D-penicilamina e o captopril podem causar o pênfigo 
induzido por drogas. 

(    ) O penfigóide bolhoso acomete preferencialmente adultos 
jovens,atingindo a pele e as mucosas em torno de 30%. 

 

A sequência correta de cima para baixo é 
 

A) V, F, V, V, F  
B) V, V, V, V, F 
C) F, F, V, V, F 
D) V, F, F, F, V 
E) F, V, V, V, F 
 

 
 
Os fatores que estimulam a função das células de Langerhans 
ou fazem com que elas aumentem de número são: 
 

A) exposição a ultravioleta B e aos raios X. 
B) uso de tacrolimus e corticóide tópicos. 
C) vírus do sarampo e Borrelia burgdorferi. 
D) infecção por Schistosoma mansoni. 
E) exposição a haptenos indutores de dermatite de contato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Marque a alternativa correta: 
 

A) Tanto a angiomatose bacilar quanto a doença da 
arranhadura do gato são causadas pela Bartonella 
henselae.  

B) A síndrome da pele escaldada estafilocócica é causada 
por uma exotoxina esfoliativa e o sinal de Nikolsky é 
caracteristicamente negativo. 

C) Sicose da barba é infecção fúngica que evolui com 
alopecia cicatricial. 

D) O antraz é uma zoonose causado pelo Bacillus anthracis.  
E) A botriomicose é uma micose profunda que se caracteriza 

pela presença de tumoração com fístula e eliminação de 
pus. 

 
 
 
Paciente portador de Hanseníase Tuberculóide, masculino, 
concluiu há mais de dois anos esquema de multidrogaterapia 
(MDT). Observou então que as bordas de uma lesão antiga 
ficaram elevadas e eritematosas. Não havia sintomas 
sistêmicos, nem acometimento neural. Foi prescrito 
corticoterapia sistêmica, pensando o médico, que estava diante 
de um quadro de reação reversa. Não houve boa resposta à 
corticoterapia. Qual seria, neste momento, a melhor conduta? 
 
A) fazer teste de Mitsuda. 
B) biopsiar e fazer baciloscopia. 
C) iniciar a administração de talidomida. 
D) fazer esquema ROM. 
E) aguardar a evolução natural do quadro. 
 
 
 
Em relação à reação de Montenegro, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Tem alta sensibilidade mas baixa especificidade;  
B) Seu resultado pode ser falso negativo nos dois primeiros 

meses de infecção; 
C) Permanece positiva após a cura; 
D) Geralmente é negativa nas formas mucosas isoladas; 
E) Pode ser fracamente positiva em casos de tuberculose 

cutânea. 
 
 
 
Qual lesão tumoral que tem tendência à regressão espontânea? 
 
A) fibroepitelioma de Pinkus; 
B) pápula fibrosa do nariz; 
C) ceratoacantoma;  
D) cilindroma; 
E) carcinoma cuniculatum. 
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Mulher de 25 anos de idade apresenta placa eritematosa com 
vesículas periféricas em dorso de pé direito. Um raspado 
superficial submetido a uma preparação de hidróxido de 
potássio revelou a presença de hifas septadas. Qual o provável 
diagnóstico? 
 
A) Pitiríase versicolor 
B) Dermatofitose  
C) Infecção por herpesvírus  
D) Candidíase  
E) Impetigo 
 
 
 
As doenças que respondem ao tratamento com Iodeto de 
potássio são: 
 
A) líquen plano e eritema nodoso. 
B) psoríase e necrólise tóxica epidérmica. 
C) líquen escleroso e psoríase. 
D) necrólise epidérmica tóxica e líquen plano. 
E) esporotricose e síndrome de Sweet; 
 
 
 
Em qual doença a uveíte faz parte do quadro: 
 
A) cutis laxa. 
B) doença de Kawasaki.  
C) síndrome de Bloom. 
D) porfiria cutânea tarda. 
E) síndrome de Gorlin-Goltz. 
 
 
 
Sobre as Histiocitoses, é incorreto afirmar: 
 
A) A doença de Letterer-Siwe é quadro grave que acomete 

crianças com lesões cutâneas dermatite seborréica-símile. 
B) A doença de Hand-Schuller-Christian é uma histiocitose 

de células de Langerhans que, assim como a doença de 
Letterer-Siwe, pode causar lesão óssea lítica. 

C) A doença de Rosai-Dorfman, também chamada de 
histiocitose sinusal com linfadenopatia maciça, é uma 
histiocitose de células de Langerhans com evolução 
benigna e auto-limitada.  

D) O xantogranuloma juvenil é a doença histiocítica mais 
comum. 

E) As células de Langerhans apresentam os grânulos de 
Birbeck e, imuno-histoquimicamente, são S-100 e CD-1a 
positivas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sobre as características das células de Merkel, é correto 
afirmar: 
 
A) Existem em locais de alta sensibilidade tátil. 
B) São provenientes da medula óssea tais quais as células de 

Langerhans. 
C) Surgem somente após o nascimento. 
D) Estão presentes somente em regiões de pele glabra. 
E) Têm importante papel na apresentação de antígenos. 
 
 
 
A etiologia mais frequente dos panarícios são as infecções 
por: 
 
A) Micrococcus sp .e herpes simplex vírus; 
B) Corynebacterium minutissimum e Haemophilus 

influenzae; 
C) Micrococcus SP. e Haemophilus influenzae. 
D) Staphylococcus aureus e Corynebacterium minutissimum; 
E) Staphylococcus aureus e Herpes simplex vírus;  
 
 
 
Mulher, 65 anos, com carcinoma basocelular recidivante 
esclerodermiforme, de 3 cm localizado na região 
periorbicular, o método terapêutico de eleição é:  
 
A) radioterapia 
B) excisão com margem clínica de 4mm  
C) cirurgia micrográfica  
D) criocirurgia com dois ciclos de 20 segundos 
E) curetagem e eletrocoagulação 
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