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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MéDICO ESPECIAlISTA DERMATOlOGIA

QUESTÃO 21

Em relação à dermatite atópica é correto afirmar, EXCETO:

a) cerca de 30% dos pacientes com dermatite atópica 
têm asma ou rinite alérgica e 15% têm surtos de urti-
cária associados. 

b) quando ambos os pais são atópicos, 79% das crian-
ças desenvolvem manifestações atópicas.

c) nos pacientes atópicos ocorre dermografismo branco, 
que é o branqueamento da pele após um estímulo de 
atrito, ao invés de vasodilatação e eritema.

d) quando a única manifestação de atopia é a dermatite, 
os níveis de IgE estão sempre muito elevados.

QUESTÃO 22

Correlacione os sinais clínicos com as respectivas doen-
ças em que estão presentes. 

I. Halo de Woronoff.
II. Sinal de Hutchinson.
III. Sinal da casa de botão.
IV. Leser-Trélat.

(    )   Dermatofibroma.
(    )   Psoríase.
(    )   Herpes Zoster.
(    )   Ceratoses seborréicas.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na 
ordem de cima para baixo.

a) II, III, IV, I
b) III, I, II, IV
c) I, II, III, IV
d) II, I, IV, III

QUESTÃO 23

Das drogas abaixo, quais estão relacionadas à exacerba-
ção da psoríase:

a) Beta-bloqueadores, AINES e lítio.
b) Beta-bloqueadores, sulfas e penicilinas.
c) Corticóides, warfarina e diuréticos.
d) IECA, barbitúricos e bloqueadores de canais de cál-

cio.

QUESTÃO 24

Sobre a hanseníase, considere as afirmativas abaixo:

I. A vacina BCG intradérmica está recomendada apenas 
para os contatos intradomiciliares de casos multibaci-
lares de hanseníase, sem sinais ou sintomas da doen-
ça no momento da avaliação.

II.  Para o diagnóstico de hanseníase são necessários 
os três achados associados: baciloscopia positiva, 
acometimento de nervo(s) com espessamento neural, 
lesão(ões) de pele com alteração de sensibilidade.

III. Considera-se como contato intradomiciliar toda e 
qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o 
doente nos últimos cinco anos.

 
Marque a opção CORRETA:

a) as afirmativas I, II e III são corretas.
b) as afirmativas I, II e III são falsas.
c) somente as afirmativas I e III são corretas.
d) somente as afirmativas I e II são falsas. 

QUESTÃO 25

Em relação ao carcinoma espinocelular, está correto afir-
mar, EXCETO:

a) pode se desenvolver a partir de lesões pré-cance-
rosas como: ceratoses actínicas, queilites actínicas, 
leucoplasias, radiodermites crônicas, úlceras crôni-
cas e cicatrizes de queimaduras.

b) são fatores predisponentes: exposição solar, fumo, 
pele clara, imunossupressão e arsênico.

c) corresponde a cerca de 50% das neoplasias epiteliais 
malignas, tem caráter invasor e frequentemente dá 
metástases.

d) o carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma 
espinocelular de evolução lenta e aspecto anátomo-
patológico relativamente benigno, com comportamen-
to menos agressivo. 

QUESTÃO 26

Em relação ao ceratoacantoma, pode-se afirmar, 
EXCETO: 

a) caracteristicamente as lesões são múltiplas.
b) assemelha-se clínica e histologicamente ao carcino-

ma espinocelular.
c) tem tendência à regressão espontânea.
d) tem crescimento rápido e caráter benigno.
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QUESTÃO 27

Em relação à pitiríase versicolor, é correto afirmar, 
EXCETO:

a) há uma predisposição constitucional para a afecção. 
b) a hipopigmentação que ocorre se relaciona a ação do 

ácido azeláico sintetizado pela levedura. 
c) os casos mais resistentes da doença podem ser trata-

dos com isotretinoína oral.
d) as regiões palmo-plantares e as mucosas podem ser 

afetadas.

QUESTÃO 28

Considere as afirmativas abaixo e assinale a FALSA:

a) o granuloma de Majocchi’s é uma foliculite dermato-
fítica e é mais freqüente em pacientes imunocompro-
metidos.

b) tinha incógnita é uma dermatofitose relacionada ao 
uso de corticóides tópicos em locais da pele coloniza-
dos ou infectados por dermatófitos.

c) tinha crural se associa usualmente com tinha do pé e 
onicomicose dos pododáctilos.

d) tinha da mão é frequentemente bilateral e não asso-
ciada a outros sítios de infecção.

QUESTÃO 29

Em relação à esporotricose:

I. Micose profunda causada pelo Sporothrix schenckii, e 
é freqüente em nosso meio.

II. A forma cutâneo-linfática, caracterizada por lesões 
comparáveis a um rosáreo, apesar de clássica é mui-
to rara.

III. O tratamento é realizado com iodeto de potássio por 
via oral.

Marque a opção CORRETA:

a) I, II e III são corretas. 
b) I e II são corretas.
c) II e III são corretas.
d) I e III são corretas.

QUESTÃO 30

A luz de Wood auxilia no diagnóstico das seguintes doen-
ças, EXCETO:

a) Vitiligo.
b) Eritrasma.
c) Melasma.
d) tinhas do couro cabeludo.

QUESTÃO 31

Considere as afirmativas sobre o herpes zoster e assinale 
a alternativa ERRADA:

a) pode ocorrer quadro neurológico com lesões cutâne-
as frustras ou ausentes.

b) a síndrome de Ransay Hunt ocorre pelo comprome-
timento do nervo facial e auditivo, levando à paralisia 
facial, zumbido, vertigem e distúrbio da audição.

c) o acometimento do nervo facial- paralisia de Bell- 
mostra característica distorção da face.

d) o método de Tzanck permite o diagnóstico diferencial 
entre herpes simples e herpes zoster.

QUESTÃO 32

Sobre a papilomatose de Gougerot e Carteaud, pode-se 
afirmar, EXCETO:

a) em alguns casos a presença de Malassezia furfur su-
gere uma reação verruciforme à presença deste fun-
go.

b) provavelmente constitui uma alteração da queratini-
zação geneticamente determinada. 

c) o tratamento de eleição é com imidazólicos tópicos.
d) admite-se que doenças endócrinas como resistência 

à insulina possam estar implicadas na patogenia da 
doença.

QUESTÃO 33

Correlacione as colunas:

I. Nevo de Sutton
II. Nevos Spilus
III. Nevo de Sptiz
IV. Nevo de Meyerson

(  )  Também denominado melanoma benigno juvenil, 
mais freqüente em crianças, na face.

(  ) Halo despigmentado circundando um nevo melanocí-
tico.

(  )  É um nevo com uma reação inflamatória.
(  )  Mancha acastanhada café-com-leite com múltiplas 

lesões lenticulares pequenas, que são típicos nevos 
pigmentares.

Marque a opção com a sequência CORRETA, na ordem 
de cima para baixo.

a) III, I, IV, II
b) II, I, IV, III
c) II, IV, I, III
d) III, IV, I, II
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QUESTÃO 34

Em relação ao penfigóide bolhoso, pode-se afirmar, EX-
CETO:

a) as lesões têm predileção pelas áreas flexurais, es-
pecialmente face interna das coxas, virilhas, axilas, 
parte inferior do abdome.

b) pode ocorrer comprometimento das mucosas, geral-
mente limitado à mucosa oral. 

c) a acantólise é supra-basal.
d) os auto-anticorpos são da classe IgG e dirigem-se 

contra antígenos de 230 KD e 180 KD.

QUESTÃO 35

Considere as seguintes afirmativas sobre a dermatite ató-
pica:

I. Na dermatite atópica associada a manifestações alérgi-
cas respiratórias, os níveis de IgE tendem a ser eleva-
dos e correlacionam-se com a gravidade da dermatite.

II. O prurido é uma manifestação constante na dermatite 
atópica, sendo um dos critérios para o diagnóstico.

III. O sinal de Hertogue corresponde à madarose da cau-
da das sobrancelhas devido a trauma pelo prurido.

Marque a alternativa CORRETA:

a) I, II e III são corretas. 
b) apenas II é correta. 
c) apenas II e III são corretas.
d) apenas I e III são corretas.

QUESTÃO 36

Sobre a incontinência pigmentar, pode-se afirmar, EXCETO:

a) é uma doença hereditária que atinge quase exclusiva-
mente o sexo feminino pois é letal no sexo masculino.

b) as lesões evoluem em três estágios: vésico-bolhoso, 
pápulo-verrucoso e hiperpigmentar.

c) as lesões se dispõem ao longo das linhas de Blas-
chko.

d) caracteriza-se pelo acometimento exclusivamente 
cutâneo.

QUESTÃO 37

Em relação ao líquen escleroso e atrófico, pode-se afir-
mar, EXCETO:

a) acomete mais frequentemente o sexo feminino.
b) as localizações mais freqüentes são as regiões da 

nuca, ombros, lombossacra, perianal e genital.
c) os corticóides fluorados potentes são extremamente 

úteis no tratamento da doença.
d) as lesões nas regiões genitais e perianais não devem 

ser tratadas pois os efeitos colaterais dos corticóides 
tópicos nestas localizações superam os possíveis be-
nefícios.

QUESTÃO 38

São doenças de notificação compulsória, EXCETO:

a) sífilis na gestação, dengue e hanseníase.
b) leishmaniose tegumentar americana, esquistossomo-

se e tuberculose.
c) hanseníase, sífilis adquirida e acidente por animais 

peçonhentos.
d) sífilis congênita, paracoccidioidomicose e hansenía-

se.

QUESTÃO 39

Considere as afirmativas sobre o novo código de ética 
médica:

I. É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacio-
nado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais 
ou representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não re-
velação possa acarretar dano ao paciente.

II. É permitido ao médico usar formulários de instituições 
públicas para prescrever ou atestar fatos verificados 
na clínica privada.

III. É permitido ao médico divulgar informação sobre as-
sunto médico de forma sensacionalista ou de conteú-
do inverídico visando o bem estar dos pacientes. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) I, II e III são corretas.
b) apenas I é correta.
c) apenas I e II são corretas.
d) apenas II e III são corretas.

QUESTÃO 40

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, está pre-
visto, EXCETO:

a) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência.

b) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie.

c) centralização político-administrativa no âmbito da 
União, pelo Ministério da Saúde.

d) integralidade da assistência, entendida como conjun-
to de ações e serviços preventivos, curativos, indivi-
duais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema.




