• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras
e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Com relação ao texto I, julgue os itens a seguir.

Texto I – itens de 1 a 15

Palavras e idéias
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

Há alguns anos, o Dr. Johnson O’Connor, do Laboratório
de Engenharia Humana, de Boston, e do Instituto de Tecnologia,
de Hoboken, Nova Jersey, submeteu a um teste de vocabulário cem
alunos de um curso de formação de dirigentes de empresas
industriais, os executivos. Cinco anos mais tarde, verificou que os
10% que haviam revelado maior conhecimento ocupavam cargos
de direção, ao passo que dos 25% mais fracos nenhum alcançara
igual posição.
Isso não prova, entretanto, que, para vencer na vida,
basta ter um bom vocabulário; outras qualidades se fazem,
evidentemente, necessárias. Mas parece não restar dúvida de que,
dispondo de palavras suficientes e adequadas à expressão do
pensamento de maneira clara, fiel e precisa, estamos em melhores
condições de assimilar conceitos, de refletir, de escolher, de julgar
do que outros cujo acervo léxico seja insuficiente ou medíocre para
a tarefa vital da comunicação.
Pensamento e expressão são interdependentes, tanto é
certo que as palavras são o revestimento das idéias e que, sem elas,
é praticamente impossível pensar. Como pensar que amanhã vou
para o trabalho às 8 horas, se não prefiguro mentalmente essa
atividade por meio dessas ou de outras palavras equivalentes? Não
se pensa in vacuo. A própria clareza das idéias (se é que as temos
sem palavras) está intimamente relacionada com a clareza e a
precisão das expressões que as traduzem. As próprias impressões
colhidas em contato com o mundo físico, por meio da experiência
sensível, são tanto mais vivas quanto mais capazes de serem
traduzidas em palavras — e, sem impressões vivas, não haverá
expressão eficaz. É um círculo vicioso. Sem dúvida, nossos hábitos
lingüísticos afetam e são igualmente afetados pelo nosso
comportamento, pelos nossos hábitos físicos e mentais normais,
tais como a observação, a percepção, os sentimentos, a emoção, a
imaginação. De forma que um vocabulário escasso e inadequado,
incapaz de veicular impressões e concepções, mina o próprio
desenvolvimento mental, tolhe a imaginação e o poder criador,
limitando a capacidade de observar, de compreender e até mesmo
de sentir. Não se diz nenhuma novidade ao afirmar que as palavras,
ao mesmo tempo que veiculam o pensamento, condicionam-lhe a
formação. Há século e meio, Herder já proclamava que um povo
não podia ter uma idéia sem que para ela possuísse uma palavra.
Portanto, quanto mais variado e ativo é o vocabulário
disponível, tanto mais claro, tanto mais profundo e acurado é o
processo mental da reflexão. Reciprocamente, quanto mais escasso
e impreciso, tanto mais dependentes estamos do grunhido, do grito
ou do gesto, formas rudimentares de comunicação capazes de
traduzir apenas expansões instintivas dos primitivos, dos infantes
e... dos irracionais.
Othon Moacir Garcia. Comunicação em prosa moderna.
8.ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980, p. 155-6 (com adaptações).



O título do texto está relacionado predominantemente
ao penúltimo parágrafo do texto, em que é defendida
a hipótese de que palavras e idéias são a base do
processo mental de todos os seres vivos.



Segundo o autor do texto, as palavras são essenciais
não só à expressão das idéias como também à
configuração do pensamento humano.



Segundo o autor do texto, a pesquisa por ele citada, no
primeiro parágrafo, não é suficiente para sustentar a
tese de que as pessoas que manifestam melhor
desempenho lingüístico são mais bem sucedidas
do que aquelas com baixo desempenho nessa
competência.



O tema do texto, a relação entre pensamento e
expressão verbal, está apresentado, de início, sob a
forma de uma descrição, a que se segue uma narração.



Há, entre as informações do primeiro parágrafo e
as idéias desenvolvidas no segundo, relação
de adversidade, representada pela palavra
“entretanto” (R.9).



De acordo com o texto, pensamento e expressão são
interdependentes, porquanto as impressões do mundo
são tanto mais vivas quanto mais capazes de serem
traduzidas em palavras.



Para o autor do texto, a clareza, a profundidade e a
acuidade do processo humano de reflexão relacionamse à variedade e à precisão do vocabulário ativo dos
indivíduos.

Com referência ao emprego das palavras no texto I e aos
princípios de sintaxe oracional, julgue os itens
subseqüentes, referentes à frase “Não se pensa in vacuo.”
(R.21-22).


Essa frase classifica-se como um período simples, uma
vez que possui uma única oração, denominada
absoluta.



Por ser a oração iniciada por um advérbio de negação,
não existe sujeito sintático oracional.



O núcleo do predicado é a forma verbal “pensa”, que,
flexionada no modo indicativo, expressa atitude de
certeza do autor em relação ao fato que ele enuncia.



A expressão “in vacuo” está grafada em itálico por ser
um termo de procedência estrangeira.
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Em cada item abaixo, um trecho do texto I está indicado e seguido
de uma proposta de reescritura, que deve ser julgada quanto à
correção gramatical e à manutenção das idéias do fragmento
original.


“Mas parece (...) da comunicação” (R.11-16): Todavia, parece
indubitável que, possuindo as palavras necessárias e próprias à
manifestação do pensamento de forma clara, fidedigna e
precisa, os indivíduos estão em condições superiores de
absorverem conceitos, de fazerem reflexões, escolhas,
julgamentos do que de outros cujo conjunto de vocabulário não
seja suficiente, ou seja mediano, à comunicação.



“nossos hábitos lingüísticos (...) a imaginação” (R.28-32):
os hábitos de linguagem comprometem e são parcialmente
comprometidos pelo comportamento, pelos hábitos físicos e
mentais, como, por exemplo: observação, percepção,
ressentimentos, emoção e imaginação.



“Há século e meio (...) uma palavra” (R.38-39): Faz um século
e meio que Herder clama que ninguém diz sequer novidade ao
afirmar que as palavras à proporção que veiculam o
pensamento, condicionam a formação do povo, o qual não
poderia ter uma idéia, sem possuir para ela uma forma.



“Portanto, quanto mais (...) dos irracionais” (R.40-46):
Um vocabulário pobre e não adequado é inútil para expressar
impressões e conceitos; prejudica o seu desenvolvimento
mental, diminui a imaginação e o poder criativo, reduzindo a
capacidade de observar, compreender e até mesmo de sentir.

Julgue os fragmentos de texto nos itens subseqüentes quanto à
grafia, à pontuação, à regência e ao emprego do sinal indicativo de
crase.


Dominar um vocabulário preciso e criterioso é requisito
imprescindível à elaboração eficiente de textos escritos.



Manejar um bom vocabulário não significa impressionar os
outros com um punhado de palavras difíceis e desconhecidas;
o que importa é conhecer e utilizar as necessárias à produção de
textos claros e enxutos.







As melhores palavras são as mais eficazes, e não as mais
pomposas; há não ser nos discursos prolixos e demagógicos,
cujo exagero verbal procura encobrir a pobreza do conteúdo.
Às vezes, o significado decorre de fatores sociais sutis,
conforme se verifica, por exemplo, no uso da palavra
“progresso” no discurso de um executivo e no uso da mesma
palavra em uma publicação de um grupo radical de defesa do
meio ambiente.
O nível do vocabulário utilizado decorre, dos fatores que
condicionam à elaboração do texto: o assunto tratado, a
finalidade que se propõe, o receptor a que se dirige e o veículo
de divulgação utilizado.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do
Word 2002 com um documento em edição, julgue os itens
subseqüentes, relativos ao Word 2002.


Por meio de opção encontrada no menu

possível inserir no documento em edição um arquivo com
extensão .doc que esteja gravado em disquete.


Para se excluir toda a primeira linha mostrada do
documento em edição, é suficiente selecionar a referida
linha por meio da aplicação de um clique duplo sobre a

mesma e, a seguir, teclar


µ

.

Considere o seguinte procedimento: selecionar todo o
documento em edição; clicar a opção Layout de impressão
no menu

; na janela decorrente dessa ação marcar

o campo Numeração de linhas. Após esse procedimento,
todas as linhas do texto mostrado ficarão numeradas.


O menu

disponibiliza recurso por meio do

qual é possível alterar configuração do Word 2002
referente ao ocultamento de erros de ortografia no
documento em edição.
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Considerando a janela do Internet Explorer 6 (IE6), ilustrada acima,
julgue os itens a seguir, relativos à Internet e ao IE6.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma
planilha que está sendo elaborada por um usuário, contendo
dados relativos a duas compras à prestação por ele feitas, de
um relógio e de uma TV. Com relação a essa janela, julgue os
itens a seguir.



Para que um computador possa se conectar à rede mundial de
computadores é necessário que o seu endereço IP seja
cadastrado ao Ministério das Comunicações, que detém a
coordenação nacional dessa rede no Brasil.



Ao se clicar o botão
, será aberto na área de trabalho do
IE6 um campo no qual é possível realizar pesquisa de conteúdo
em sítios da Web.
 Para que uma conexão com a Internet seja segura, em que
técnicas de proteção contra vírus de computador e contra





Para calcular o total pago na compra do relógio, nos três
meses mostrados, colocando o resultado na célula E3, é
suficiente clicar a célula E3; digitar =soma(B3:D3) e, em
seguida, teclar

«.

Para mesclar as células B1, C1 e D1, de forma que essas
células sejam combinadas em apenas uma célula, é
suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a
célula B1; pressionar e manter pressionada a tecla
clicar a célula D1; liberar a tecla

hackers são empregadas, é suficiente clicar o botão
de se conectar a um determinado sítio.

; clicar

;
.

antes

A figura acima mostra uma janela do Windows XP.
Com relação a essa figura e ao Windows XP, julgue os itens
seguintes.


Ao se aplicar um clique duplo no ícone
,
será exibido um menu com diversas opções, entre as quais
a opção Propriedades, que permite exibir as propriedades
do arquivo associado a esse ícone.
 Caso o disquete inserido na unidade de disco A: esteja
protegido contra gravação, o ato de clicar o ícone

µ

Considerando a janela do Outlook Express 6 ilustrada acima, julgue
os itens seguintes.




Ao se clicar o botão
, a palavra selecionada — CESPE —
será excluída do corpo da mensagem de correio eletrônico
mostrada. Após a sua exclusão, a palavra poderá ser novamente
incluída na referida mensagem, em sua posição original, por
meio de recurso disponibilizado no menu
.
Ao se clicar o botão
, a mensagem de correio eletrônico
mostrada será enviada a três destinatários e, quando forem
lidas, cada um destes terá acesso aos endereços de correio
eletrônico dos outros dois.

e teclar a tecla
não causará a
exclusão do arquivo associado a esse ícone.
Com relação a conceitos de hardware de computadores do
tipo PC, julgue os itens seguintes.


A memória RAM, também conhecida como disco rígido,
consiste em uma memória magnética que permite o
armazenamento permanente de dados e programas do
computador.
 O disquete de 3½” mais popular consiste em um disco
para armazenamento permanente de dados e programas,
que é capaz de armazenar uma quantidade de dados
superior a 1,4 gigabytes.
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Uma das maiores organizações não-governamentais (ONGs)
ambientais do planeta, o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) é
uma amostra de como a luta pela defesa do meio ambiente ganhou
dimensões gigantescas nessa virada de milênio. A ONG funciona
como uma federação de entidades autônomas, controlada por um
secretariado central baseado na Suíça. Está presente em 96 países,
dos quais 29 com escritórios. A maioria deles atua de maneira
independente, com a responsabilidade apenas de colaborar com o
WWF em projetos globais. No Brasil, a ONG tem 70 empregados e
76 programas e projetos em andamento. A organização arrecada cerca
de 330 milhões de dólares por ano, boa parte originária de doações
milionárias e de anuidades pagas por seus 5 milhões de associados.
O grosso do dinheiro, porém, vem da venda de produtos licenciados
com o logotipo da organização, um simpático panda.



Lançado no Brasil em meados da década passada, o
Plano Real não apenas estabilizou a economia
brasileira, domando um processo inflacionário
persistente, como também reduziu sensivelmente as
desigualdades sociais no país.



De maneira geral, o fraco desempenho da América
Latina no combate à pobreza é reflexo da péssima
distribuição de renda, que, com suas fundas raízes
históricas, caracteriza o continente.



Sabe-se que, no continente asiático, China e Índia são
países que, impulsionados pelo forte avanço de suas
economias, registram mais progresso na área social,
contribuindo decisivamente para a diminuição da
pobreza mundial.



Embora apresentando altos níveis de desigualdade, a
América Latina avançou significativamente na crucial
questão da distribuição da renda produzida.



A manutenção de elevados níveis de pobreza não
denota, apenas, um grave problema social, pois
inviabiliza o próprio desenvolvimento sustentado, a
começar pelo fato de que revela, entre muitas outras
deficiências, a existência de mão-de-obra nãoqualificada e de pessoas inabilitadas a participar do
sistema produtivo.



O atual estágio da economia mundial, comumente
chamado de globalização, caracteriza-se por profundas
inovações, sendo a mais visível delas a redução da
distância entre o desenvolvimento de países ricos e o de
países pobres.

Luiz Guilherme Megale. Ambientalismo multinacional. In: Veja Ecologia,
edição especial n.º 22, ano 35, 1.783/A, dez./2002, p. 61 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
abrangência do tema por ele focalizado, julgue os itens seguintes.










A preocupação com a preservação das condições de vida no
planeta é uma tendência que tem crescido a partir das últimas
décadas do século passado, paralelamente ao surgimento e à
expansão de organizações sociais, de que a WWF é exemplo
marcante.
Tem-se ampliado significativamente o número de ONGs
dedicadas à proteção da natureza, o que pode ser explicado, em
larga medida, pelos métodos sempre pacíficos e ordeiros que elas
utilizam na defesa de suas causas.
Entre as mais famosas organizações ambientalistas do mundo,
lugar de destaque é ocupado pelo Greenpeace, conhecido pelos
protestos barulhentos e chamativos que protagoniza, muitos dos
quais a bordo de um dos navios que o grupo possui.
No Brasil, entre as mais conhecidas organizações voltadas para a
causa do meio ambiente está a Fundação SOS Mata Atlântica, que
se dedica à defesa do que sobrou da floresta que cobria
praticamente todo o litoral brasileiro.
Há consenso, entre os especialistas, de que a chave do sucesso de
uma ONG como a WWF consiste em sua estrutura rigidamente
centralizada, que possibilita atuação uniforme em todo o planeta,
resultante do pesado controle exercido sobre as entidades
nacionais a ela filiadas.

A proporção de pobres na população mundial caiu
praticamente à metade entre 1981 e 2001, mas a melhoria foi mal
distribuída e, na América Latina, o panorama da indigência não se
alterou. É o que mostra o relatório Indicadores de Desenvolvimento
Mundial 2004, divulgado pelo Banco Mundial. Segundo o
levantamento anual do banco, a fatia de pessoas vivendo com menos
de US$ 1 por dia — considerada, pela instituição, a linha de indigência
— era de 39,5% da população total do planeta (1,45 bilhão) em 1981
e caiu para 21,3% (1,1 bilhão) em 2001. Na América Latina e no
Caribe, no entanto, a evolução foi quase inexistente, com a proporção
de indigentes recuando de 9,7% para 9,5% no mesmo período.
Jornal do Brasil, 24/4/2004, p. A17 (com adaptações).

Pelo fato de ser o centro político-administrativo de Roraima,
Boa Vista torna-se pólo irradiador do desenvolvimento do
estado e, simultaneamente, ponto de referência para as
grandes questões locais. Assim, a homologação da
demarcação de áreas indígenas ou a ação considerada ilegal
de garimpeiros em algum ponto do território estadual são
fatos que repercutem intensamente na capital e dela exigem
manifestação. Relativamente a esse assunto, julgue os itens
que se seguem.


A principal celeuma surgida em torno da homologação
da demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol diz
respeito a sua dimensão territorial: para alguns, é terra
em demasia para poucos indígenas; para outros, a área
é insuficiente para os indígenas.



Um dos argumentos utilizados pelos que defendem a
demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol de forma
descontínua é a necessidade de se defender a soberania
nacional em uma extensa faixa de fronteira.



Para os especialistas, a polêmica em torno da reserva
Raposa/Serra do Sol deriva do fato de ela ser a primeira
área indígena demarcada em Roraima.

Tendo esse texto como referência inicial e considerando os múltiplos
aspectos que o tema suscita, julgue os itens subseqüentes.


No período analisado pelo Banco Mundial, que corresponde às
duas últimas décadas do século passado, as políticas econômicas
adotadas por quase todos os países latino-americanos foram
essencialmente intervencionistas e exigiram forte presença estatal
em sua execução.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Um homem com 40 anos de idade procurou uma unidade de
saúde para realizar avaliação de saúde rotineira. O interrogatório
sistemático nada apresentou quanto a sintomas, mas foi identificada
história de tabagismo inveterado há 20 anos e vários casos de
cardiopatia isquêmica na família. O exame físico mostrou apenas a
existência de sobrepeso. Na análise da bioquímica do sangue,
verificou-se que o colesterol total encontrava-se no nível de
260 mg/dL, com baixa fração de HDL e altas frações de LDL e VLDL.
No quadro clínico acima descrito, as recomendações para o paciente
incluem o(a)


Um paciente com 15 anos de idade procurou
atendimento médico, queixando-se de febre e disúria, há 2
dias. Segundo ele, tratava-se da terceira vez que apresentava
esses sintomas, sendo que, nas vezes anteriores, houve
remissão do processo com o uso de antibióticos. No exame
físico, a única alteração relevante foi a pressão arterial, que
estava em 150 mmHg × 110 mmHg. O EAS revelou
proteinúria de 3+, hematúria e leucocitúria.
Com referência a esse quadro clínico, julgue os itens a
seguir.

interrupção do tabagismo.
 realização de medidas bimestrais de colesterol sérico e frações.
 início de dieta hipocalórica e pobre em gordura saturada.
 prescrição de fármacos que reduzam a taxa de colesterol.



Uropatia obstrutiva é a causa mais provável da
síndrome descrita.

Um homem com 50 anos de idade procurou o serviço de
emergência por apresentar, há 1 hora, quadro clínico de dor precordial.
O exame físico não mostrou alterações e o eletrocardiograma revelou
alterações compatíveis com infarto agudo do miocárdio de parede
anterior.



Provavelmente, a doença em consideração não
progredirá para quadro de insuficiência renal crônica.



O paciente pode apresentar comprometimento
glomerular crônico em face do nível de proteinúria.



Os valores da pressão arterial do paciente podem estar
associados à doença renal.



A administração de antibióticos pode reverter as
alterações encontradas no sumário de urina.



No quadro considerado, a doença renal pode, em uma
segunda fase, ser tratada mediante intervenção
cirúrgica.

No quadro clínico acima, o tratamento inicial para o paciente deve
incluir a prescrição de







morfina.
oxigênio.
nitroglicerina.
aspirina.
lidocaína.
inibidores da enzima conversora de angiotensina.

Um paciente com 15 anos de idade procurou atendimento
médico, informando apresentar tosse seca associada a dispnéia e
sibilância torácica após a realização de exercícios. Nenhuma alteração
foi encontrada no exame físico. Na prova de função pulmonar,
observou-se perda de 200 mL (perda de 7% do valor teórico) no
volume expirado no primeiro segundo após o paciente pedalar em uma
bicicleta ergométrica por 5 min.
No quadro clínico acima, os fármacos que podem ser prescritos ao
paciente incluem






os beta-2-agonistas.
os corticosteróides.
a teofilina.
os inibidores de leucotrienos.
os anticolinérgicos.

Na anamnese e no exame físico para se diagnosticar uma
doença renal, os sinais e sintomas que podem traduzir
quadro de insuficiência renal crônica incluem


hipertensão arterial.



atrito pericárdico.



prurido.



fraqueza muscular.



epistaxe.

Um paciente com 18 anos de idade foi
encaminhado à clínica médica de um hospital porque,
embora estivesse sendo submetido, há um mês, a esquema
1 tuberculostático preconizado pelo Ministério da Saúde e
não fosse sintomático, apresentava elevação das
transaminases, que estavam em níveis de 70 U/L.

A literatura médica tem bem consolidada a associação entre o
tabagismo e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Acerca
desse assunto, julgue os itens a seguir.

Na situação clínica acima, a conduta médica a ser adotada
deve incluir a





interrupção imediata do uso de tuberculostáticos.



prescrição de corticosteróides.



realização de biópsia hepática para se avaliar a lesão.



verificação das dosagens séricas de fosfatase alcalina
e gama GT.



interrupção do uso de tuberculostáticos e o seu reinício
após o retorno dos níveis de transaminases à
normalidade.

A maior parte dos indivíduos que fumam 20 maços de cigarro por
ano vai desenvolver a DPOC.
 O enfisema pode ser resultado do aumento das glândulas mucosas
no epitélio brônquico em conseqüência da inalação crônica de
fumaça de cigarro.
 A bronquite crônica resulta da atividade inibitória da elastase
exercida pelos componentes químicos do cigarro.
 Os fumantes portadores de DPOC têm maior chance de
desenvolver infecção bacteriana de vias aéreas, provavelmente
devido à promoção de alterações do epitélio brônquico.
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Uma paciente com 45 anos de idade procurou auxílio
médico pois, embora fosse assintomática, descobriu, após fazer
exames periódicos no serviço médico da firma em que trabalhava,
que sua glicemia de jejum estava no nível de 130 mg/dL,
resultado esse que foi confirmado em exame realizado na semana
subseqüente.



A pustulose palmoplantar é uma variante da psoríase
pustulosa e pode ser tratada com corticóides potentes,
inclusive sob oclusão. Formas mais graves exigem
tratamentos sistêmicos, que podem ser feitos com drogas
inibidoras da quimiotaxia de neutrófilos, como as
tetraciclinas e a colchicina. Formas mais resistentes podem
ser tratadas com PUVA tópico ou sistêmico, metotrexato ou
etretinato 25 mg/dia a 50 mg/dia.



A única droga que beneficia o tratamento do líquen escleroso
e atrófico vulvar e sem relatos de efeitos adversos é a
testosterona tópica a 2%, aplicada 2 vezes ao dia.



As úlceras anêmicas localizam-se nas pernas e têm como
principal diagnóstico diferencial as úlceras de estase. As
úlceras anêmicas são geralmente rasas, extremamente
dolorosas, com base necrótica, em geral de ocorrência
bilateral, e acometem, predominantemente, a face externa
das pernas, acima dos tornozelos.



Doenças sistêmicas, como diabetes, anemia e obesidade,
podem ser causas predisponentes para a hidradenite,
infecção crônica e supurativa resultante da obstrução das
glândulas apócrinas. Estudos mais recentes apontam a
participação inicial do folículo piloso no processo.

Nesse quadro clínico, a conduta médica a ser adotada inclui a


realização de teste de tolerância à glicose.



prescrição de dieta hipocalórica.



prescrição de hipoglicemiante oral.



recomendação para a prática de atividade física regular.



solicitação de dosagem de hemoglobina glicosilada.

Com relação a anatomia, imunologia e quadro clínico, julgue os
itens subseqüentes.


As glândulas sebáceas estão presentes em toda pele, à
exceção das regiões palmoplantares. Desembocam sempre
no folículo pilossebáceo, com ou sem pêlo. O tamanho da
glândula sebácea é diretamente proporcional às dimensões
do pêlo presente no folículo correspondente.
Excepcionalmente, podem localizar-se nas palmas e plantas,
constituindo as lesões denominadas grânulos de Fordyce.



A dermatite atópica é resultado de complexas alterações
imunológicas e(ou) não-imunológicas, tais como alterações
na quimiotaxia dos monócitos, macrófagos e neutrófilos,
favorecendo a colonização da pele pelos estafilococos.
Segundo alguns pesquisadores, a ação fagocitária dos
neutrófilos poderia ser inibida pela histamina liberada dos
macrófagos.



Lesões de boca e genitália ocorrem na metade dos casos em
pacientes portadores de líquen plano e podem constituir
manifestações isoladas. Na boca, encontram-se manchas
opalinas em rede ou arboriformes, que podem passar
despercebidas. Na genitália, as pápulas formam pequenas
placas ou lesões anulares. Em 50% dos casos, há
acometimento ungueal que pode levar à anoníquia.



Clinicamente, o pênfigo foliáceo caracteriza-se por
apresentar, inicialmente, bolhas epidérmicas que se rompem
com facilidade, deixando áreas erodidas que se recobrem de
crostas e escamas. Não há acometimento mucoso. As lesões,
geralmente, iniciam-se na face, no pescoço e na parte
superior do tronco, permanecendo nessas localizações por
meses ou anos — forma frusta ou localizada — ou, na
maioria das vezes, espalham-se por todo corpo rapidamente
no sentido craniocaudal, de forma simétrica — forma
generalizada. Alguns casos evoluem para a forma
eritrodérmica. Há sensação de ardor, sensibilidade
aumentada ao frio e piora com a exposição ao Sol.

Julgue os seguintes itens quanto a imunopatologia, tratamento,
quadro clínico e etiologia das dermatoses.


A dermatose por IgA caracteriza-se pelo depósito de IgA de
forma linear na zona da membrana basal. Como na dermatite
herpetiforme de During Brock, associa-se com o HLA-B8 ou
DR3, e é sensível ao glúten, apresentando boa resposta à
dapsona.

 A policondrite recidivante é uma doença auto-imune

inflamatória em que há produção de anticorpo
anticolágeno I. É incomum e lesa as cartilagens com
manifestações de condrites nasais (85% a 90%), das regiões
auriculares (50% a 70%), do aparelho respiratório e do
arcabouço costal. Grande parte dos pacientes tem artrites.
Pode haver lesões oculares, auditivas e comprometimento do
aparelho cardiorrespiratório.
Um paciente com 45 anos de idade, lavrador, informou
ter iniciado na perna direita, há 6 anos, lesão eritêmatopapuloescamosa que aumentou progressivamente de diâmetro,
sem prurido e sem dor. No exame dermatológico, observou-se
placa verrucosa recoberta por escamas e crostas acastanhadas,
bordas irregulares, medindo aproximadamente 10 cm de
diâmetro. Os linfonodos da região inguinocrural direita estavam
normais.
A respeito do quadro clínico apresentado e das doenças que
podem causar lesões verrucosas ou vegetantes, julgue os itens a
seguir.
 Analisando a história clínica apresentada e o exame

dermatológico, a primeira hipótese diagnóstica é de
leishmaniose tegumentar americana na forma verrucosa, pois
essa é uma das suas mais freqüentes apresentações.
 No

quadro clínico considerado, uma possibilidade
diagnóstica é a cromomicose, doença também freqüente em
lavradores, pois o fungo pode estar presente no solo e sua
manifestação primordial são as lesões verrucosas vegetantes.

 A leishmaniose tegumentar americana, hoje, é endêmica em

todos os estados do país. Tem ocorrência freqüente nos
estados das regiões Norte e Nordeste e é facilmente
confirmada pelo esfregaço, no qual se vêem amastigotas em
90% dos exames realizados.
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 A paracoccidioidomicose, micose profunda endêmica no

 Além das diferenças clínicas, há quadro histopatológico

Brasil, é causada pelo Paracoccidioides braziliensis e pode
causar placas verrucosas na pele. O fungo é facilmente
encontrado no esfregaço do material colhido das lesões e
cresce em uma semana em cultura no meio de Sabouraud.

diverso entre a necrólise epidérmica tóxica (NET) e a
síndrome estafilocócica da pele escaldada (SSSS),
representada pela presença de clivagem subepidérmica e
células inflamatórias na NET e ausência de células
inflamatórias na SSSS e clivagem alta.

 Os dados do quadro apresentado são compatíveis com a

hipótese diagnóstica de esporotricose, doença freqüente no
Norte do país, facilmente confirmada pelo exame micológico
direto, no qual são observadas formas arredondadas
birrefringentes, com membrana de duplo contorno que, na
cultura em meio de Sabouraud, têm crescimento retardado
em torno de 1 a 2 meses.

 A reação de Jerisch-Herxheimer consiste na exacerbação de

lesões já existentes, acompanhadas de sintomas gerais, como
febre e cefaléia. É encontrada no início do tratamento de
várias doenças infecciosas, não só da sífilis.

Um paciente com 38 anos de idade, branco, procurou o
ambulatório, queixando-se do aparecimento de pápula
eritematosa que evoluiu para lesão tumoral localizada na região
frontal, iniciada há 6 meses, que não coça nem dói. No exame
físico, observou-se lesão tumoral, protuberante, com superfície
íntegra, arredondada, violácea, endurecida, medindo em torno de
5 cm, localizada na região frontal direita, e os gânglios regionais
estavam sem alterações aparentes.

 Na síndrome de Von Recklinhausen, 2 ou mais dos

Considerando as hipóteses diagnósticas e as condutas relativas ao
caso e outras dermatoses relacionadas, julgue os itens seguintes.

usado em formulações antissépticas e antipruriginosas, mas,
em concentrações mais elevadas pode levar a alterações
cardiepatorrenais.

 A primeira hipótese diagnóstica desse quadro clínico é de

melanoma nodular.
 Uma

hipótese diagnóstica a ser considerada é o
dermatofibrossarcoma protuberans, cujo diagnóstico é feito
pelo exame histopatológico. São detectadas, caso se
confirme, a presença de fibroblastos atípicos e a formação de
colágeno. A conduta terapêutica compreende exérese ampla
com seguimento cuidadoso para detecção precoce de
recidivas.

 Caso não sejam evidenciadas pelo exame histopatológico

células atípicas, mas infiltrado granulomatoso, uma das
hipóteses diagnósticas seria a sarcoidose e caberia solicitar
raio X de tórax, que poderia auxiliar no diagnóstico.
 Uma hipótese diagnóstica provável seria um linfoma de

células B a ser confirmado pelo exame histopatológico, isso
porque seria improvável um linfoma de células T (micose
fungóide), já que esse tipo de linfoma costuma manifestar-se
na fase inicial de uma forma inespecífica, ou seja, por meio
de pápulas, placas eczematosas, prurido, eritrodermia etc.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento e ao
quadro clínico das doenças de pele.
 Os antimoniais pentavalentes (antimoniato de N-metil-

glucamina) são drogas cardiotóxicas. Os pacientes com
leishmaniose tegumentar americana tratados com essas
drogas — principalmente os idosos — devem ser submetidos
a controle eletrocardiográfico antes e durante o tratamento.
 Os mecanismos imunes que podem estar envolvidos nas

erupções de pele por drogas de caráter alérgico são os
mecanismos dependentes de IgE (urticária, exantema por
penicilina), os citotóxicos (anemia hemolítica por
penicilina), mecanismo envolvendo complexos imunes
(plaquetopenia por sulfas) e os mecanismos envolvendo
imunidade celular (eczema de contato).

seguintes elementos devem estar presentes: 6 ou mais
manchas café-com-leite, 2 ou mais neurofibromas, efélides
inguinais ou axilares, 1 glioma de nervo ótico, 2 ou mais
hamartomas de íris, displasia de esfenóide ou afinamento de
córtex de ossos longos.
 O fenol em concentração de até 2% é seguro e pode ser

 Eficaz no combate à reação anafilática, a adrenalina deve ser

aplicada por via subcutânea, em concentrações de 0,5 mL a
1 mL de solução milesimal, podendo ser associada com
corticóide intramuscular ou intravenoso e com antihistamínicos.
No que se refere a hanseníase, julgue os itens subseqüentes.
 A reação do tipo II (eritema nodoso) consiste no

aparecimento de nódulos eritematosos, geralmente
disseminados na pele dos pacientes do pólo virchowiano ou
dimorfo-virchowiano, e preferencialmente, deve ser tratada
com talidomida.
 A freqüência da hanseníase é igual em ambos os sexos. Há

predomínio da forma virchowiana nos homens (2:1).
A principal forma de contágio é inter-humana. Quanto mais
íntimo e prolongado o contágio, maior a possibilidade de se
adquirir a doença. Em ambiente promíscuo, o risco de
contágio é de 1:3 contatos. No convívio eventual, 2% a 5%
dos contatos provocam infecção.
 Semelhantemente ao que ocorre na sífilis, os pacientes com

AIDS e hanseníase passam a apresentar as seguintes
manifestações clínicas de maior gravidade: maior incidência
de fenômenos reacionais, aparecimento de neurites e
resposta inadequada a terapêutica específica padrão.
 A reação em cadeia da polimerase (PCR) que amplifica o

DNA do Mycobacterium leprae não auxilia no diagnóstico
das infecções clínicas e subclínicas.
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