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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 
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19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
Quanto à estrutura e função da pele, assinale a opção correta. 
(A) Os melanócitos são vistos na proporção de 1 melanócito para 

100 queratinócitos basais. 
(B) Os grânulos de Birbek estão presentes nas células de Merkel. 
(C) Os desmossomos estão em maior número na camada 

espinhosa. 
(D) Na histologia é possível encontrar 80 % de pelos catágenos. 
(E) Os grânulos de Fordyce são glândulas apócrinas ectópicas. 

42 
Em relação aos pênfigos, assinale a opção correta. 
(A) O pênfigo vulgar evolui com eritrodermia. 
(B) O pênfigo vegetante de Hallopeau é uma variante do pênfigo 

foliáceo. 
(C) Lesões cutâneas polimórficas e resposta terapêutica pobre 

ocorrem no pênfigo por IgA. 
(D) As neoplasias mais associadas ao pênfigo paraneoplásico são 

as linfoproliferativas. 
(E) O pênfigo foliáceo apresenta anticorpos anti desmogleína 1 e 

desmogleína 3. 

43 
Em relação aos eczemas, assinale a opção correta. 
(A) Há suscetibilidade às infecções bacterianas, fúngicas e virais 

na dermatite atópica. 
(B) A pseudotínea amiantácea responde aos antifúngicos tópicos. 
(C) O eczema numular é mais frequente na criança. 
(D) A síndrome de Wiskott-Aldrich cursa com eczema seborreico. 
(E) O eczema asteatósico está associado a doenças neurológicas. 

44 
Assinale a forma característica de psoríase na gravidez. 
(A) Invertida 
(B) Gutata 
(C) Acrodermtite contínua de Hallopeau 
(D) Impetigo herpetiforme 
(E) Eritrodérmica 

45 
Correlacione os achados dermatoscópicos às respectivas 
características. 
1. Nevo de Reed 
2. Melanoma 
3. Ceratose seborreica 
4. Epitelioma basocelular 
5. Doença de Bowen 
(   ) Ninhos ovóides com estruturas em folhas. 
(   ) Vasos glomerulares e escamas. 
(   ) Véu cinza-azulado e pseudópodos. 
(   ) Pseudocomedões. 
(   ) Padrão em rajada de estrela “Starburst”. 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
(A) 2 – 3 – 4 – 5 – 1 
(B) 3 – 2 – 4 – 1 – 5 
(C) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 
(D) 5 – 3 – 4 – 2 – 1 
(E) 2 – 3 – 4 – 1 – 5 

46 
Homem de 30 anos refere quadro cutâneo acompanhado de 
prurido há dois meses. Ao exame, apresenta pápulas 
eritematosas, lesões urticariformes, vesículas e raras bolhas 
agrupadas, predominando nas áreas extensoras dos membros e 
nádegas. Nega uso de medicação regular ou membros afetados 
na família. 
Com base no caso descrito, assinale a opção que indica 
corretamente o diagnóstico, a imunofluorescência e o respectivo 
tratamento. 
(A) Dermatite herpetiforme, depósito de IgA linear na membrana 

basal e sulfona. 
(B) Penfigoide bolhoso, depósito de IgG linear na membrana 

basal e prednisona. 
(C) Epidermolise bolhosa adquirida, imunofluorescência negativa 

e antibiótico tópico. 
(D) Dermatite herpetiforme, depósito de IgA granular na 

membrana basal e sulfona. 
(E) Penfigoide bolhoso, depósito de IgG granular na membrana 

basal e sulfona. 

47 
Quanto às onicopatias, assinale a afirmativa correta. 
(A) O paracetamol e a dipirona são causas comuns de onicólise. 
(B) As unhas “meio a meio” são características de insuficiência 

cardíaca. 
(C) A síndrome das unhas em raquete é mais comum no sexo 

masculino. 
(D) A coiloniquia é comum na criança até dois anos. 
(E) O tumor glômico ocorre apenas no aparelho ungueal. 

48 
Com relação à dermatomiosite, assinale a opção correta. 
(A) Altos títulos de anticorpo anti ribonucleoproteína são 

característicos. 
(B) A disfagia é baixa ao contrário da esclerodermia onde é mais 

alta. 
(C) A colagenose mais frequentemente associada é a síndrome 

de Sjögren. 
(D) A calcinose e a hemorragia intestinal são mais comuns nos 

casos adultos. 
(E) Pode apresentar padrão tipo dermatite flagelada. 

49 
Sobre o lupus eritematoso - LE, assinale a opção correta. 
(A) A faixa etária predominante  é a mesma nas diferentes 

formas clínicas. 
(B) Lesões psoriasiformes são características do lupus túmido. 
(C) A sulfona é a droga de escolha no tratamento do LE bolhoso. 
(D) A positividade do FAN se correlaciona com a atividade no LE 

sistêmico. 
(E) O lupus profundo não apresenta manifestações sistêmicas. 

50 
Sobre as vasculites, assinale a opção correta. 
(A) A púrpura de Henoch-Shönlein acomete mais os idosos. 
(B) A vasculopatia livedoide é caracteristicamente assintomática. 
(C) A vasculite crioglobulinêmica está associada à hepatite C. 
(D) A vasculite urticarial  evolui com hipocromia residual. 
(E) A vasculite alérgica de Schurg Strauss está associada à 

dermatite atópica. 
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51 
Com relação às doenças granulomatosas, assinale a opção 
correta. 
(A) O granuloma anular tem predileção por cicatrizes. 
(B) A necrobiose lipoídica pode cursar com síndrome de Heerfordt. 
(C) O grauloma anular elastolítico ocorre nas áreas cobertas. 
(D) O cálcio sérico e urinário estão elevados na sarcoidose. 
(E) A necrobiose lipoídica não sofre ulceração. 

52 
Em relação às infecções cutâneas, assinale a opção correta. 
(A) A celulite apresenta eritema vivo e bordas bem delimitadas. 
(B) A piomisite tropical acomete, caracteristicamente, os 

membros superiores. 
(C) A úlcera tropical é bastante exsudativa e está associada à 

desnutrição. 
(D) Na síndrome da pele escaldada estafilocócica, o sinal de 

Nikolsky é negativo. 
(E) A úlcera de Buruli é uma micobacteriose comum no Brasil. 

53 
Homem de 28 anos apresenta há três semanas, pápulas 
eritematosas acometendo face, tronco e regiões palmo-
plantares, lesões papulo-erosivas no períneo e úlcera indolor no 
prepúcio (esta com dois meses de evolução) acompanhadas de 
polimicroadenomegalias cervical e epitroclear, além de sinais 
meníngeos. 
Com base no caso descrito, assinale a opção que indica a conduta 
correta. 
(A) Penicilina benzatina em esquema de neurossífilis e solicitar 

HIV. 
(B) Eritromicina para sífilis recente, realizar punção liquórica e 

solicitar HIV. 
(C) Penicilina benzatina em esquema de sífilis tardia e solicitar 

HIV. 
(D) Penicilina cristalina em esquema de neurossífilis, realizar 

punção liquórica e solicitar HIV. 
(E) Doxiciclina em esquema de neurossífilis, realizar punção 

liquórica e solicitar HIV. 

54 
Com relação à hanseníase, assinale a opção correta. 
(A) Na reação reversa, as manifestações sistêmicas são comuns. 
(B) Deve-se considerar a possibilidade de recidiva a partir de  

10 anos, após o término da PQT. 
(C) Na co-infecção pelo HIV deve ser feita PQT MB independente 

da forma clínica. 
(D) A rifampicina é a responsável pela maior parte dos efeitos 

adversos que exigem suspensão da PQT. 
(E) A dor neuropática deve ser considerada nas neurites não 

responsivas à prednisona. 

55 
Homem de 31 anos, sem diagnóstico e tratamento prévios, alega 
inicio de parestesias nos membros inferiores há 1 ano com 
surgimento há 6 meses de lesões nodulares e áreas de infiltração 
disseminadas. Há 4 dias houve ulceração de algumas lesões, além 
de febre e adenomegalias. 
Assinale a opção que indica, respectivamente, o diagnóstico e 
tratamento para o caso descrito acima. 
(A) Reação tipo 2, iniciar PQT MB e talidomida. 
(B) Reação tipo 1 e iniciar prednisona. 
(C) Reação tipo 2 e Iniciar talidomida. 
(D) Reação tipo 1 e iniciar PQT e prednisona. 
(E) Reação tipo 2 e Iniciar PQT MB e prednisona. 

56 
Sobre as micoses superficiais, assinale a opção correta. 
(A) A pitiríase versicolor é frequente no pré-escolar. 
(B) Na tinha microspórica, as áreas de deglabração são 

pequenas. 
(C) O fluconazol é a droga de escolha nas dermatofitoses. 
(D) A piedra branca pode produzir lesões cutâneas 

circunjacentes. 
(E) A piedra negra faz diagnóstido diferencial com o melanoma 

acral. 

57 
Com relação às micoses profundas, assinale a opção correta. 
(A) A entomorftoromicose está muito relacionada à cetoacidose 

diabética. 
(B) Lesões com aspecto molusco-símile podem ocorrer na 

criptococose. 
(C) A estomatite moriforme ocorre na histoplasmose. 
(D) A lacaziose tem ocorrência cosmopolita. 
(E) A forma verrucosa é a mais comum na esporotricose. 

58 
Assinale a opção que melhor se relaciona, respectivamente, com 
o exantema súbito, a doença mão-pé-boca, o eritema infeccioso e 
a erupção variceliforme de Kaposi. 
(A) Eritema facial, crianças menores de 3 anos, vesículas ovaladas 

e dermatite atópica. 
(B) Eritema facial, vesículas ovaladas, dermatite atópica e 

crianças menores de 3 anos. 
(C) Vesículas ovaladas, crianças menores de 3 anos, eritema 

facial e dermatite atópica. 
(D) Crianças menores de 3 anos, vesículas ovaladas, eritema 

facial e dermatite atópica. 
(E) Crianças menores de 3 anos, vesículas ovaladas, dermatite 

atópica e eritema facial. 

59 
Sobre as manifestações cutâneas das doenças metabólicas, 
assinale a opção correta. 
(A) Placas esclerodermiformes podem ocorrer na deficiência de 

zinco. 
(B) O mixedema pré-tibial pode ocorrer no hipo ou no 

hipertireoidismo. 
(C) Na amiloidose sistêmica secundária são comuns as lesões 

cutâneas. 
(D) A púrpura periorbitária é característica da lipoidoproteinose. 
(E) A porfiria cutânea tardia apresenta lesões semelhantes à 

dermatite seborreica. 

60 
Em relação aos efeitos adversos dos imunobiológicos anti-TNF, 
assinale a opção incorreta. 
(A) Insuficiência renal 
(B) Infecções granulomatosas 
(C) Neuropatias desmielinizantes 
(D) Insudiciência cardíaca 
(E) Síndrome lupus like 
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61 
Quanto às neoplasias benignas da pele, assinale a opção correta. 
(A) A hiperplasia sebácea não possui correlação com o uso da 

ciclosporina. 
(B) O acantoma de células claras é mais frequente na face. 
(C) O espiroadenoma écrino é um nódulo indolor. 
(D) O siringoma é mais frequente em pacientes com síndrome de 

Down. 
(E) O pilomatricoma é mais prevalente no sexo masculino. 

62 
Sobre as genodermatoses, assinale a opção correta. 
(A) A pitiríase rubra pilar pode evoluir para  eritrodermia. 
(B) Na esclerose tuberosa, a inteligência é normal. 
(C) A onicólise distal em forma de “V” é característica da doença 

de Hailey-Hailey. 
(D) A placa shagreen ocorre na neurofobromatose. 
(E) A hipoplasia dérmica focal é mais frequente no sexo 

masculino. 

63 
Com relação ao epitelioma basocelular, assinale a opção correta. 
(A) A forma superficial é típica dos pacientes submetidos à 

radioterapia. 
(B) A variante pigmentada é mais comum nos fototipos mais 

baixos. 
(C) Lesões na zona “H” da face não possuem relação com 

recidiva. 
(D) A ceratose actínica e a ceratose seborreica são lesões 

precursoras. 
(E) É mais prevalente nos pacientes com lupus eritematoso. 

64 
Assinale a opção em que todas as afecções podem ser 
precursoras do carcinoma escamoso. 
(A) Ceratose actínica – cicatriz de queimadura – granuloma 

anular. 
(B) Lupus vulgar – radiodermite – granuloma anular. 
(C) Ceratose seborreica – úlcera crônica – lupus vulgar. 
(D) Lupus eritematoso cutâneo crônico – ceratose seborreica – 

úlcera crônica. 
(E) Lupus vulgar – ceratose actínica – lupus eritematoso cutâneo 

crônico. 

65 
Sobre o melanoma, assinale a opção correta. 
(A) O fototipo não influencia na ocorrência da forma do 

melanoma. 
(B) A localização preferencial, no sexo masculino, é nos membros 

inferiores. 
(C) O lentigo malgino ocorre nos indivíduos jovens. 
(D) A localização na cabeça ou pescoço é um fator de mal 

prognóstico. 
(E) A detecção de linfonodo sentinela com esvaziamento 

ganglionar aumenta a sobrevida. 

66 
Sobre os linfomas cutâneos, assinale a opção correta. 
(A) A cutis laxa granulomatosa frequentemente se associa ao 

linfoma de Hodgkin. 
(B) Na micose fungoide foliculotrópica são mais comuns as lesões 

no tronco. 
(C) A papulose linfomatoide é considerada uma variedade 

agressiva de linfoma cutâneo. 
(D) A infecção pelo HTLV-1 está associada à variante localizada de 

Woringer-Kolopp. 
(E) Na micose fungoide, os microabscessos de Munro compostos 

por neutrófilos são comuns. 

67 
Paciente de 55 anos, morador do interior de SP, apresenta lesões 
pápulopustulosas e vegetantes disseminadas na face e região 
superior do tórax, ulceração com pontilhado hemorrágico na 
mucosa oral, linfadenomegalias, emagrecimento e tosse. 
Para o caso descrito, assinale a opção que indica, 
respectivamente, o diagnóstico, o principal teste diagnóstico e o 
tratamento. 
(A) Histoplasmose, sorologia e anfotericina B. 
(B) Paracoccidioidomicose, exame micológico direto e 

anfotericina B. 
(C) Histoplamose, exame micológico direto e fluconazol. 
(D) Paracoccidioidomicose, radiografia de tórax e anfotericina B. 
(E) Histoplasmose, radiografia de tórax e itraconazol. 

68 
Com relação às afecções das mucosas, assinale a opção correta. 
(A) A glossite mediana romboidal responde aos antibióticos. 
(B) A língua geográfica está presente no líquen plano. 
(C) A leucoplasia pilosa responde ao aciclovir. 
(D) As aftas orais recorrentes não são obrigatórias na doença de 

Behçet. 
(E) A balanite plasmocitária de Zoon ocorre na infecção pelo 

HPV. 

69 
Assinale a opção que relaciona a neoplasia mais frequentemente 
associada respectivamente à acantose nígricas, palma em tripa e 
tromboflebite migratória. 
(A) Estômago, intestino e pulmão. 
(B) Pulmão, intestino e pâncreas. 
(C) Estômago, pulmão e pâncreas. 
(D) Intestino, estômago e pâncreas. 
(E) Intestino, pulmão e pâncreas. 

70 
Com relação à tuberculose cutânea, assinale a opção correta. 
(A) A forma verrucosa ocorre mais nos pés. 
(B) O escrofuloderma, frequentemente, acomete a região 

abdominal. 
(C) A tuberculose orificial é a forma mais frequente no Brasil. 
(D) Nas tuberculides, o PPD é negativo. 
(E) O lupus vulgar pode ulcerar e invadir a mucosa. 
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