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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.

Cargo: Médico - Dermatologia

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.

4

Cargo: Médico - Dermatologia

QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

5

Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Médico - Dermatologia

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

Qual das drogas citadas a seguir NÃO provoca
uma reação (rash) similar a pitiriase rósea de
Gibert?
Isotretinoína.
Captopril.
Ouro.
Acido lático.
D-penicilamina.

QUESTÃO 27
O vírus EPSTEIN BARR é o agente etiológico de
qual das doenças relacionadas a seguir?
(A)
Mononucleose infecciosa.
(B)
Doença da arranhadura do gato.
(C)
Linfogranuloma venéreo.
(D)
Eritema infeccioso.
(E)
Doença mão, pé, boca.

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

(E)

Nos casos de leishmaniose cutânea difusa,
assinale a característica INCORRETA da doença.
Pode haver comprometimento ósseo.
Há riqueza de leishmanias nas lesões.
A terapêutica específica é ineficaz.
As lesões são queloidianas e infiltradas disseminadas
pelo tegumento.
A reação de Montenegro é positiva.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

Os achados a seguir são comuns na reação de
Jarisch Herxheimer, EXCETO
febre alta.
persistência por mais de 1 hora.
prurido.
exacerbação das lesões de pele.
possível ocorrência mesmo com doses mais baixas de
antibióticos.
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(C)

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em um caso de pênfigo vulgar em que se necessite
uma segunda droga para seu tratamento, qual a
escolha MENOS indicada?
Clorambucil.
Azatioprina.
Metotrexato.
Sais de ouro.
Ciclofosfamida.

(D)
(E)

QUESTÃO 37
A associação de língua plicata com paralisia facial
é encontrada frequentemente na síndrome de
(A)
Stein-Loewenthal.
(B)
Melkerson-Rosenthal.
(C)
Miescher.
(D)
Zinsser-cole.
(E)
Hoagland.

QUESTÃO 31
Dentre as drogas citadas a seguir, qual pode mais
comumente acarretar em uma reação fotoalérgica?
(A)
Furosemida.
(B)
Amiodarona .
(C)
Piroxicam.
(D)
Benzofenona.
(E)
Prednisona.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32
A doença de Urbach-Wiethe apresenta como uma
das primeiras manifestações clínicas a
(A)
hipertricose.
(B)
onicodistrofia.
(C)
cegueira.
(D)
alopecia.
(E)
rouquidão.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O branqueamento dos cabelos causado por uso
de cloroquina afeta
somente indivíduos de cabelos pretos.
qualquer tipo de cabelo, sem predileção de cor.
principalmente loiros e ruivos.
os portadores de vitiligo.
exclusivamente a raça negra.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual a conduta mais adequada para a necrose
subcutânea do recém-nascido?
Antibiótico sistêmico.
Corticosteroide sistêmico.
Expectante.
Iodeto de potássio.
Corticosteroide tópico.

Qual o sinal clínico mais importante na sífilis
congênita recente?
Pênfigo sifilítico.
Adenopatia generalizada.
Rinite.
Dactilite.
Uveite anterior.

(A)
(B)

QUESTÃO 36

(A)
(B)

Com qual dermatose citada a seguir a má-formação
das citoqueratinas K5 e K14 está relacionada?
Xeroderma pigmentoso.
Cútis laxa.
Esclerose tuberosa.
Necrólise epidérmica toxica.
Epidermólise bolhosa simples.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O líquen Aureus mostra quadro histopatológico
similar ao da(s)
púrpura senil.
cicatrizes estrelares de colomb.
púrpura pigmentar crônica.
púrpura trombocitopenica.
vasculite livedoide.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 34

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A unha de Terry é uma alteração encontrada
na glomerulonefrite.
na cirrose.
na doença de Wilson.
na doença de Gilbert.
no hipotireoidismo.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tem como via de penetração no organismo humano o
pulmão.
O crescimento em meios artificiais demora de 25 a 40
dias em média.
No exame direto é difícil a visualização do fungo
devido ao pequeno tamanho e escassez nas amostras
coletadas.

(C)
(D)
(E)

Qual a afirmação correta sobre o sporothrix
schenckii?
É um fungo antropofílico.
Pertence à família dematiaceae.
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Paciente portador de HIV com CD4+ de 40 e carga
viral de 400.000 cópias/ml, além da medicação
especifica para a doença, encontra-se em
tratamento para tuberculose. Em consequência
de uma esofagite grave por C. albicans, passa
a receber também o cetoconazol. Qual a
consequência da interação medicamentosa
entre as drogas do esquema da tuberculose e o
cetoconazol?
Aumento importante da hepatotoxicidade.
Ineficácia do tratamento da candidíase devido à
diminuição dos níveis séricos de cetoconazol.
Trombocitopenia de difícil controle.
Anemia aguda grave.
Nefrotoxicidade e necessidade de reposição
sanguínea imediata.
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QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 48

Paciente de hanseníase com a forma BT, que
concomitantemente esteja infectado pelo vírus
HIV com CD4+ baixo (menor que 250),
evoluirá sempre para a forma V.
evoluirá para a forma BV ou V, dependendo da carga
viral.
evoluirá com maior chance de acometimento neural.
em geral não há modificações na resistência orgânica
ao M. leprae.
evoluirá sempre para a forma V, dependendo do
número de lesões iniciais do paciente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 49
No tratamento da tinea capitis, o tratamento de
escolha é
(A)
terbinafina.
(B)
griseofulvina.
(C)
itraconazol.
(D)
cetoconazol.
(E)
itraconazol associado a terbinafina.

QUESTÃO 43

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual o tratamento
angiossarcoma?
Interferon alfa.
Interferon beta.
Criocirurgia.
Laser de CO2.
Radioterapia.

de

eleição

para

Qual das drogas relacionadas a seguir NÃO induz
a piora ou o aparecimento das lesões de psoríase?
Tetraciclina.
Propanolol.
Lítio.
Indometacina.
Cloroquina.

o

QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 44
Na síndrome da pele escaldada estafilococica
(SSSS), a clivagem da bolha ocorre
(A)
na camada granulosa.
(B)
na camada basal.
(C)
na camada espinhosa.
(D)
na derme reticular.
(E)
na derme papilar.

A bromoidrose axilar NÃO é determinada por
secreção sebácea.
decomposição de produtos da queratinização.
secreção apócrina.
secreção ecrina.
consumo de alho.

QUESTÃO 45
Dos exames a seguir relacionados, qual é o de
menor especificidade para o diagnóstico da
dermatomiosite?
(A)
Eletromiografia do músculo lesado.
(B)
Dosagem de aldolase.
(C)
Biópsia de pele.
(D)
Dosagem de aldolase.
(E)
Dosagem de CPK e transaminases.
QUESTÃO 46
A cardiotoxicidade é mais frequentemente
causada por qual dos agentes químicos utilizados
em peelings?
(A)
Resorcina.
(B)
Ácido salicílico.
(C)
Ácido retinoico.
(D)
Fenol.
(E)
Ácido tricloroacético.
QUESTÃO 47
Os locais de predileção do Liquen nítido são
(A)
mucosa oral.
(B)
pele do pênis e dos punhos.
(C)
mucosa genital.
(D)
unhas.
(E)
face.

8

Cargo: Médico - Dermatologia

9

Cargo: Médico - Dermatologia

