Prezado(a) candidato(a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Centro Clínico – Dermatologia

QUESTÃO 01
A reação de Mitsuda é uma reação do tipo:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo IV (hipersensibilidade tardia)
Tipo II (citolítica ou citotóxica)
Tipo III (de complexos antígeno-anticorpos solúveis)
Tipo I (anafilática)
Tipo V (de complexos antígeno-anticorpos)

QUESTÃO 02
Qual coloração é usada no exame histopatológico para detecção de
mucopolissacárides neutros?
a) Ácido periódico Schiff.
b) Verhoef.
c) Azul toluidina.
d) Azul Alcian (Alcian blue).
e) Orceina-Giemsa.
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QUESTÃO 03
A rede pigmentar (padrão em “favo de mel”) visto à dermatoscopia corresponde
a:
a) Globos de queratina intraepidérmicos sem conexão com a superfície.
b) Globos de queratina intraepidérmicos com conexão com a superfície.
c) Pigmento melânico da junção dermoepidérmica e dos cones epidérmicos.
d) Desordem da arquitetura da junção dermoepidérmica.
e) Proliferação de células basalóides hiperpigmentadas.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos agentes
biológicos:
a) Efalizumab: anticorpo monoclonal humano.
b) Infliximab: anticorpo monoclonal quimérico.
c) Adalimumab: anticorpo monoclonal humanizado.
d) Etanercept: anticorpo monoclonal quimérico.
e) Alefacept: anticorpo monoclonal humano.

QUESTÃO 05
São drogas que podem exacerbar a psoríase, EXCETO:
a) β-bloqueadores.
b) Lítio.
c) Antimaláricos.
d) Antiinflamatórios não hormonais.
e) Anticoncepcional VO.
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QUESTÃO 06
Todas as questões estão corretas em relação às urticárias, EXCETO:
a) A urticária adrenérgica caracteriza-se por urticas circundadas por halo
branco.
b) A urticária colinérgica caracteriza-se por urticas de 1-3 mm de tamanho e
halo de eritema, muito pruriginosas, surgindo em qualquer região, exceto
palmas e plantas.
c) O dermografismo é devido a uma dilatação capilar (eritema inicial), dilatação
arteriolar axônica (eritema reflexo) e edema por extravasamento (urtica).
d) Nas diferentes formas de urticária ao frio, as lesões são somente na área
exposta ao frio.
e) O dermografismo branco pode ser observado na dermatite atópica,
liquenificações, psoríase, dermatite seborréica, líquen plano, pitiríase rubra
pilar.

QUESTÃO 07
Qual indicação dermatológica para o uso do danazol?
a) Micose fungóide.
b) Vasculites leucocitoclásticas.
c) Angioedema hereditário.
d) Síndrome de Sweet.
e) Dermatite herpetiforme.

QUESTÃO 08
Qual achado histopatológico mais importante é visto na acrodermatite contínua
de Hallopeau?
a) Células disqueratóticas nas porções inferiores da epiderme.
b) Hiperqueratose com aumento focal da granulosa.
c) Degeneração hidrópica da camada basal.
d) Bolha subepidérmica.
e) Cavidade subcórnea com neutrófilos (pústula espongiforme).
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QUESTÃO 09
Todas as questões estão corretas em relação às doenças bolhosas, EXCETO:
a) O pênfigo vegetante é uma forma incomum de pênfigo foliáceo.
b) As neoplasias mais freqüentemente associadas ao pênfigo paraneoplásico
são: linfoma não-Hodgkin, leucemia linfocítica crônica e tumor de Castleman.
c) O penfigóide bolhoso geralmente acomete pessoas acima dos 60 anos.
d) O exame histopatológico de uma lesão recente de dermatose por IgA linear
mostra bolha subepidérmica com infiltrado inflamatório rico em neutrófilos.
e) A dermatite herpetiforme geralmente não acomete as mucosas.
QUESTÃO 10
A epidermólise bolhosa é uma doença bolhosa associada com auto-imunidade
ao colágeno:
a) Tipo IV.
b) Tipo VII.
c) Tipo I.
d) Tipo V.
e) Tipo III.
QUESTÃO 11
Todas as questões estão corretas em relação à pustulose subcórnea de
Sneddon e Wilkinson, EXCETO:
a) Não há acantólise, a não ser excepcionalmente em lesões antigas, pela
ação de proteases neutrofílicas sobre as células epidérmicas.
b) A erupção tende a ocorrer simetricamente, afetando principalmente as
axilas, região inguino-crural, abdome e áreas flexoras dos membros.
c) Não há sintomas sistêmicos.
d) É uma dermatose rara que atinge mais freqüentemente homens abaixo dos
40 anos.
e) As mucosas nunca são acometidas.
QUESTÃO 12
O granuloma radial de Miescher é um achado histopatológico característico da
seguinte afecção:
a) Granuloma facial.
b) Eritema nodoso.
c) Granuloma anular.
d) Pioderma gangrenoso.
e) Tuberculose verrucosa.
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QUESTÃO 13
São ictioses congênitas autossômicas recessivas (ou geralmente autossômicas
recessivas), EXCETO:
a) Ictiose lamelar.
b) Eritrodermia ictiosiforme congênita não bolhosa.
c) Síndrome de Netherton.
d) Síndrome de Sjögren-Larsson.
e) Ictiose histrix de Curth-Macklin

QUESTÃO 14
São ictioses que geralmente já se manifestam ao nascimento, EXCETO:
a) Hiperqueratose epidermolítica.
b) Ictiose lamelar.
c) Ictiose vulgar.
d) Eritrodermia ictiosiforme congênita não bolhosa.
e) Ictiose bolhosa de Siemens.
QUESTÃO 15
Assinale a alternativa correta em relação às desordens acantolíticas da pele:
a) Anormalidades ungueais são raras na doença de Darier.
b) A Doença de Grover é uma doença rara que apresenta evidente
predisposição genética.
c) A doença de Hailey-Hailey geralmente se manifesta nos primeiros anos de
vida.
d) A maioria dos pacientes com doença de Darier desenvolve as primeiras
lesões cutâneas entre os 10 a 20 anos de idade.
e) A erupção cutânea da doença de Grover geralmente é assintomática.
QUESTÃO 16
Todas as questões estão corretas em relação ao eritema nodoso, EXCETO:
a) É um tipo de paniculite predominantemente lobular sem vasculite.
b) Não cursa com ulceração das lesões.
c) É uma síndrome de hipersensibilidade que pode ser devida a vários agentes.
d) Na sarcoidose, a associação do eritema nodoso com tumefação de
linfonodos do hilo pulmonar constitui a síndrome de Löefgren.
e) A erupção geralmente dura de 3 a 6 semanas e recorrências são freqüentes.
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QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta em relação à tuberculose cutânea:
a) A tuberculose verrucosa cútis ocorre por disseminação endógena da
micobactéria.
b) É comum na tuberculose verrucosa cútis o encontro de bacilos no exame
histopatológico.
c) O escrofuloderma geralmente resulta da propagação à pele de lesões
tuberculosas pulmonares.
d) No lúpus vulgar, é raro o encontro de granulomas tuberculóides no exame
histopatológico.
e) O lúpus vulgar ocorre por disseminação endógena da micobactéria.

QUESTÃO 18
Todas as questões estão corretas em relação à lipoidoproteinose, EXCETO:
a) Trata-se de uma desordem autossômica recessiva com fenótipo variável, até
entre a mesma família.
b) A blefarose moniliforme é um achado clínico clássico.
c) Além do acometimento cutâneo e mucoso, não há acometimento de outros
locais do organismo.
d) O achado mais precoce é a rouquidão pela infiltração das cordas vocais, que
ocorre ao nascimento ou nos primeiros anos de vida.
e) Hiperqueratose pode ocorrer em áreas sujeitas a fricção ou traumas como
joelhos, cotovelos, dedos.

QUESTÃO 19
São desordens genéticas que cursam com risco aumentado de neoplasias,
EXCETO:
a) Síndrome de Bloom.
b) Síndrome de Cockaine.
c) Síndrome de Werner.
d) Síndrome de Rothmund-Thomson.
e) Ataxia telangiectasia.
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QUESTÃO 20
Qual lesão cutânea é patognomônica da dermatomiosite?
a) Telangiectasias periungueais.
b) Pápulas de Gottron.
c) Eritema heliotrópico.
d) Poiquilodermia atrofiante vascular.
e) Calcinose cutânea.

QUESTÃO 21
A doença de Schamberg é um tipo de:
a) Vasculite.
b) Malformação vascular.
c) Linfoma cutâneo.
d) Paniculite.
e) Púrpura pigmentosa crônica.

QUESTÃO 22
São dermatoses causadas ou que podem ser causadas por bactéria do gênero
Corynebacterium, EXCETO:
a) Rinoscleroma.
b) Tricomicose axilar.
c) Eritrasma.
d) Difteria cutânea.
e) Queratólise plantar sulcada.

QUESTÃO 23
A bainha interna da raiz do pêlo compreende:
a) A membrana basal hialina, a camada de Huxley e a camada de Henle.
b) O bulbo e as células germinativas.
c) A papila, o bulbo e a medula.
d) A cutícula da bainha, a camada de Huxley e a camada de Henle.
e) A membrana basal hialina, a papila e o bulbo.
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QUESTÃO 24
São formas clínicas de apresentação da psoríase, EXCETO:
a) Pustulose exantemática aguda generalizada.
b) Psoríase pustular do tipo Von Zumbusch.
c) Pustulose palmo-plantar.
d) Impetigo herpetiforme.
e) Acrodermatite contínua de Hallopeau.

QUESTÃO 25
Qual desordem genética é caracterizada por pigmentação reticulada da pele,
distrofias ungueais, leucoqueratose e falência da medula óssea?
a) Síndrome de Bloch-Sulzberger.
b) Síndrome de Zinsser-Engman-Cole.
c) Lipoidoproteinose.
d) Síndrome de Waardenburg.
e) Síndrome de Chediak-Higashi.

ATENÇÃO:
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A
SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais,
inclusive de saúde, impuseram importantes transformações na prática médica.”
Extraída do abstract de:
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad.
Saúde Pública, 1999.

