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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.
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QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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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

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .



6                   Cargo: Médico - Dermatologia

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa correta sobre a 
dermatite atópica.

(A) Lactentes com dematite atópica tornam-se 
invariavelmente adultos portadores desta 
afecção.

(B) Dupla prega de Dennie-Morgan, sinal de 
Hertogue, queratose pilar, pitiríase Alba e 
antecedentes de pais atópicos  são critérios 
maiores da doença.

(C) A dermatite atópica sofre influência de fatores 
genéticos e parece ser, principalmente, 
decorrente de genes maternos do cromossomo 
11 e frequência aumentada de HLA 3 e 9.

(D) O diagnóstico requer dosagem de IgE sérico total  
e específico para alimentos, prick test e exame 
histopatológico da biópsia de pele.

(E) Staphilococus aureus não tem papel agravante 
na etiopatogenia da dermatite atópica.

QUESTÃO 27
Sobre a hanseníase e seu tratamento, assinale 
a alternativa correta.

(A) As sensibilidades térmicas, dolorosas e táteis 
alteram-se simultaneamente.

(B) Quando concomitante à tuberculose, a 
rifampicina passa a ser utilizada na dose de 600 
mg/dia.

(C) Clofazimina tem como um efeito colateral 
frequente a meta-hemoglobinemia.

(D) Eritema nodoso é a única manifestação clínica 
reacional da forma virchowiana.

(E) A vacina BCG é indicada para os contatos 
intradomiciliares com exame dermato-
neurológico alterado, mesmo que tenham 
recebido a vacina previamente.

QUESTÃO 28
Com relação à psoríase, assinale a alternativa 
correta.

(A) Trata-se de doença autoimune, com influência 
de fatores psicoemocionais sem associação ou 
impacto com doenças sistêmicas ou metabólicas.

(B) Clinicamente, caracteriza-se por placas 
eritemato-descamativas, assimétricas, com 
predileção por áreas como couro cabeludo, 
pré-auricular e dobras flexoras de joelhos e 
cotovelos, pescoço, mãos e pés. 

(C) O Sinal da Vela e de Auspitz não tem valor no 
diagnóstico clínico da psoríase.

(D) A artrite psoriásica faz parte do grupo das 
espondiloartropatias e a entesite e dactilite são 
manifestações precoces do dano articular.

(E) Corticosteroides sistêmicos com regressão 
gradual da dose é o tratamento de primeira linha 
nas formas extensas com acometimento de mais 
10% da superfície corpórea.

QUESTÃO 29
Sobre os eczemas, assinale a alternativa 
correta. 

(A) O eczema numular tem predileção por áreas do 
couro cabeludo, face e dobras.

(B) O eczema de estase é sempre bilateral e 
associado à insuficiência arterial crônica.

(C) A disidrose caracteriza-se por início súbito de 
vesículas claras pruriginosas na borda lateral 
dos dedos e estritamente limitadas às regiões 
palmo-plantares.

(D) A medida mais importante no tratamento da 
dermatite de contato é uso de corticosteroide 
tópicos e anti-histamínicos orais.

(E) A dermatite de contato por irritante primário 
raramente tem como fator desencadeante os 
ácidos e álcalis.

QUESTÃO 30
Quais são as drogas, o número de doses 
e o respectivo tempo de tratamento da 
hanseníase paucibacilar?

(A) Rifampicina + clofazimina + dapsona, 12 doses 
em até 18 meses.

(B) Rifampicina + clofazimina, 12 doses em 12 
meses.

(C) Rifampicina + dapsona, 6 doses em até 9 meses.
(D) Rifampicina + dapsona, 12 doses em até 18 

meses.
(E) Clofazimina + dapsona, 9 doses em até 9 meses.

QUESTÃO 31
O termo Poiquilodermia refere-se à lesão com

(A) hiperpigmentação reticulada, atrofia e 
telangectasia.

(B) pigmentação variável, atrofia reticulada e 
alopecia.

(C) acromia, púrpura e atrofia esclerodermiforme.
(D) hiperpigmentação reticulada, esclerose e 

púrpura.
(E) hipopigmentação vitiligoide e atrofia em confete.
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QUESTÃO 32
Em relação ao hemangioma da infância, é 
correto afirmar que 

(A) acomete preferencialmente a nuca.
(B) é uma malformação vascular capilar, assim como 

a mancha vinho do porto.
(C) se distribui ao longo das linhas de Blaschko.
(D) é herança genética recessiva presente ao 

nascimento.
(E) é o mais comum dos tumores benignos da 

infância. 

QUESTÃO 33
É contraindicação para uso dos 
imunobiológicos no tratamento da psoríase

(A) a insuficiência cardíaca congestiva grave classe 
III ou IV.

(B) HIV positivo.
(C) PPD positivo.
(D) antecedente pessoal de câncer cutâneo não 

melanoma.
(E) história prévia de hepatite A.

QUESTÃO 34
Uma das principais ações do infliximabe, 
adalimumabe e do etarnecept no tratamento 
da psoríase é neutralizar a atividade de

(A) linfócitos Th -1.
(B) interferon-gama. 
(C) VEGF. 
(D) TNF-α.
(E) IL-12 e IL-23.

QUESTÃO 35
Paciente feminino, do lar, 32 anos, branca, 
refere lesões nas mãos há vários anos. O 
exame dermatológico revelou secura, eritema 
e descamação palmar, além de algumas 
fissuras, piores na mão direita (dominante). 
A região dorsal das mãos era apenas 
ligeiramente ressecada. O exame micológico 
direto foi negativo e a biópsia de pele mostrou 
acantose, hipergranulose e áreas focais de 
paraqueratose. Qual é o diagnóstico provável 
e a melhor conduta para o caso?

(A) Eczema de contato alérgico; realização de testes 
de contato, uso de luvas, corticoides tópicos e 
hidratantes.

(B) Eczema de contato por irritação; uso de luvas e 
hidratantes.    

(C) Eczema de contato por irritação; realização de 
testes de contato, uso de luvas e hidratantes. 

(D) Eczema disidrótico; realização de testes de 
contato,  uso de luvas e hidratantes.       

(E) Psoríase vulgar; corticoide e calcipotriol tópicos.

QUESTÃO 36
A dermatomiosite na infância caracteriza-se 
por

(A) apresentar maior ocorrência de calcificações.
(B) fotosenssibilidade, eritema e edema periorbitário 

serem achados incomuns.
(C) frequente associação com neoplasias.
(D) maior ocorrência de pneumonite e artrite/

artralgia.
(E) ter mal prognóstico e não responder bem a 

prednisona oral.

QUESTÃO 37
Sobre o Lúpus Eritematoso (LE), assinale 
alternativa correta.

(A) A presença do fator de complemento C2 está 
associada a casos familiares de LE.

(B) Anticorpo anti-SM é o mais sensível marcador 
da doença e tem relação com má evolução e 
comprometimento renal.

(C) O VHS não serve como um sinal indireto de 
atividade da doença.

(D) Na paniculite lúpica, o infiltrado inflamatório é 
predominantemente septal, indistinguível do 
eritema nodoso.

(E) A presença do fenômeno de Raynaud e 
telangectasias periungueais é considerada sinal 
de mau prognóstico e maior possibilidade de 
desenvolver doença sistêmica. 

QUESTÃO 38
Deve-se suspeitar do acometimento renal na 
púrpura de Henoch-Schönlein na presença de

(A) artralgia migratória.
(B) lesões purpúricas acima do nível da cintura 

pélvica.
(C) febre alta e persistente.
(D) hipertensão arterial. 
(E) leucocitose.
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QUESTÃO 39
Em relação à paracoccidioidomicose no 
adulto (forma crônica), é correto afirmar que

(A) o comprometimento ganglionar é excepcional. 
(B) as lesões mucosas restringem-se à cavidade 

oral.
(C) as lesões cutâneas são majoritariamente 

verrucosas.
(D) o comprometimento pulmonar ocorre em 50% 

dos casos.
(E) há predomínio de resposta imune padrão Th1. 

QUESTÃO 40
Homem, 35 anos, há 3 meses apresenta 
lesões disseminadas em face, tronco e 
membros, com adenomegalia cervical e 
inguinal, sem comprometimento sistêmico. 
Não é imunossuprimido. Não há lesões 
em mucosa.  A cultura micológica resultou 
negativa e o histopatológico mostrou 
infiltrado granulomatoso rico em plasmócito, 
com pequenas estruturas com núcleo e 
pronúcleo no interior de macrófagos, melhor 
evidenciadas por Giemsa. Qual é o provável 
diagnóstico?

(A) Leishmaniose.
(B) Sífilis.
(C) Esporotricose.
(D) Histoplasmose.
(E) Paracoccidioioidomicose.

QUESTÃO 41
Em relação à doença de Paget, pode-se 
afirmar que

(A) costuma se manifestar como lesão exsudativa 
ou eritemato-descamativa, bilateralmente nos 
mamilos, exclusiva das mulheres.

(B) em todos os casos de doença de Paget mamária 
há associação com adenocarcinoma intraductal 
da mama.

(C) o prurido é um sintoma presente em todos os 
casos da doença de Paget mamária, sendo 
excepcional na doença de Paget extramamária.

(D) a doença de Paget extramamária de região 
perianal dispensa a investigação de neoplasia 
genital ou do trato gastrintestinal.

(E) o melanoma não é um diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 42
Criança de 9 anos com placa de alopecia 
única, grande, com pêlos  tonsurados 
cortados à pique, descamação e prurido. A 
cultura para fungos mostrou reverso amarelo 
gema de ovo.  A fluorescência pela luz de 
Wood foi esverdeada. Sobre o diagnóstico 
e o agente etiológico em questão, assinale a 
alternativa correta.

(A) Trata-se de tinha tricofítica causada pelo T. 
tonsurans. 

(B) Trata-se de tinha microspórica causada pelo M. 
canis. 

(C) Trata-se de tinha favosa causada por agente 
geofílico.  

(D) O parasitismo do pêlo é do tipo endotrix.
(E) O tratamento de escolha é fluconazol oral. 

QUESTÃO 43
Paciente de 48 anos com placa eritematosa, 
de bordas infiltradas, única, 6 cm, no dorso 
da mão direita, assintomática, há mais de 
seis meses. O laudo histológico descreve 
na derme superficial e média granulomas de 
células epitelioides em paliçada periférica 
com necrobiose central de fibras colágenas e 
depósito de mucina. Pesquisa BAAR negativa. 
Com base nesses dados, o diagnóstico 
correto é

(A) granuloma anular.
(B) sarcoidose.
(C) hanseníase tuberculoide.
(D) necrobiose lipoídica.
(E) granuloma tricofítico.

QUESTÃO 44
Mulher de 30 anos, taquicárdica, agitada, 
emagrecida, com insônia e aumento 
da sudorese, com pele quente e úmida, 
apresentava hiperpigmentação discreta das 
mucosas e mamilos, mas difusa da pele e 
exagerada das margens pálpebras (sinal de 
Jellinek). O diagnóstico é

(A) Síndrome de Cushing.
(B) Anemia Ferropriva.
(C) Doença de Addison.
(D) Hipertireoidismo.
(E) Hipotireodismo.
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QUESTÃO 45
Criança de 2 anos apresentou febre e 
eritema simétrico em face poupando a região 
perioral, além de anemia. Evoluiu com lesões 
máculo-papulares em tronco e membros de 
aspecto rendilhado e manifestação pápula-
purpúricas com disposição em luvas e meias. 
Não há linfadenopatia, tosse, conjuntivite ou 
outros sintomas. Qual é a principal hipótese 
diagnóstica para o caso?

(A) Mononucleose infecciosa.
(B) Citomeglovirose.
(C) Eritema infeccioso.
(D) Sífilis congênita tardia.
(E) Rubéola.

QUESTÃO 46
Em relação ao carcinoma espinocelular 
(CEC), é INCORRETO afirmar que 

(A) é mais agressivo nos indivíduos 
imunocomprometidos, com maior incidência de 
metástase locorregional.

(B) pessoas com pele parda ou negra podem 
desenvolvê-lo devido a outros agentes etiológicos 
que não somente a radiação ultravioleta.

(C) não se observam diferenças prognósticas entre 
aqueles que se originam pela primeira vez e os 
surgidos sobre cicatrizes de queimadura antiga.

(D) os HPVs oncogênicos tipos 6,11,16 e 18 podem 
associar-se ao tumor.

(E) a epidemordisplasia verruciforme e o xeroderma 
pigmentoso são condições que propiciam o 
aparecimento de CEC em idade precoce.

QUESTÃO 47
Em relação ao carcinoma basocelular (CBC), 
pode-se afirmar que

(A) apesar de muito raro,  nas metástases  à  distância, 
a invasão neural ocorre com frequência.

(B) 70% dos CBCs excisados incompletamente 
recrudescem.

(C) CBCs superficiais e sólido-nodulares com 
até 1 cm, não recidivantes, histologicamente 
não agressivos e fora da zona H da face 
podem seguramente receber tratamento com 
criocirurgia, curetagem e eletrocoagulação, 
imiquimode e terapia fotodinâmica.

(D) cirurgia micrográfica de Mohs é indicada somente 
para os CBCs de alto risco.    

(E) são considerados fatores de mau prognóstico 
tumores infiltrativos, recorrentes, padrão 
esclerodermiforme ou metatípico e, nestes 
casos, a radioterapia é uma opção terapêutica.

QUESTÃO 48
Sobre a Sífilis, assinale a alternativa correta.

(A) O Treponema pallidum é pouco sensível a 
sabonetes e a desinfetantes.

(B) A sífilis não cura sem o tratamento adequado 
com penicilina benzatina.

(C) Adenite satélite dolorosa, móvel, supurativa é 
achado simultâneo que acompanha o cancro 
duro.

(D) Roséola sifilítica é manifestação precoce do 
secundarismo.

(E) Quanto maior o tempo de doença da mulher, 
maior a chance de transmissão para o feto 

QUESTÃO 49
Homem, etilista, 30 anos, apresenta há 4 
anos história recorrente de ardência e bolhas 
nas mãos e antebraços ao se expor ao sol. A 
pele da face possui cicatrizes variceliformes, 
hiperpigmentação e hipertricose. O dorso 
das mãos mostra cicatrizes semalhantes 
e áreas de espessamento. O hispatológico 
mostrou clivagem subepidérmica, papilas 
com projeção pra dentro da bolha e dilatação 
da parede capilar PAS positivo. O diagnóstico 
correto é

(A) Epidermólise bolhosa adquirida.
(B) Porfiria cutânea tarda.
(C) Pelagra.
(D) Penfigoide bolhoso.    
(E) Lúpus bolhoso.

QUESTÃO 50
Assinale a alternativa que apresenta o caso 
para o qual NÃO há uma indicação criteriosa 
da pesquisa do linfonodo sentinela.

(A) Melanoma extensivo superficial, espessura 0.7 
mm, Clark III, sem ulceração, sem regressão, 
face anterior da coxa esquerda.

(B) Melanoma nodular, espessura 3 mm, Clark 
IV, sem ulceração, com regressão, escápula 
esquerda.

(C) Lentigo maligno melanoma, espessura 0.76 mm, 
Clark III, sem ulceração, com regressão, deltoide 
direito.

(D) Melanoma lentiginoso acral, espessura 0,5 mm, 
Clark II, com ulceração, sem regressão, hálux 
direito.

(E) Melanoma in situ facial, Clark V, sem ulceração, 
sem regressão, com ≥1 mitose/campo.




