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LEIA COM ATENÇÃO!

1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Língua Portuguesa (questões de
01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).

  Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
  Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a troca deste caderno.

2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
•  Use apenas caneta de tinta azul ou preta.
•  Confira a VERSÃO das provas deste caderno — A, B ou C — e preencha devi-

damente o campo VERSÃO.
•  Preencha, também, o campo ESP, relativo ao código da Especialidade.
•  Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.

3) O período de realização das provas é de TRÊS HORAS, acrescidas de mais QUINZE
MINUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta.

4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas
após transcorridas, no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS, ou seja, meta-
de do tempo previsto para a resolução delas.
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 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente
todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
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Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de algu-
ma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que re-
parar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardá-
vamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Al-
guns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra al-
ternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte ti-
nha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajo-
so que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentári-
os, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último

esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga-
do no lixo.

O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a

A) um camundongo.

B) um homem.

C) uma família.

D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como

A) um comentário.

B) um provérbio.

C) uma hipótese.

D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desen-
rola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, principal-
mente,

A) adesão.

B) crítica.

C) respeito.

D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

A) desafiante.

B) descortês.

C) irônica.

D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relaciona

A) à gritaria.

B) à multidão.

C) às paredes.

D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de

A) adiantar-se a um funcionário zeloso.

B) considerar uma multidão nervosa.

C) eliminar um pequeno animal.

D) exibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)

C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)

D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)

B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)

C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)

D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

A) adjunto adnominal.

B) adjunto adverbial.

C) complemento nominal.

D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que  exer-
cem as expressões destacadas nas outras frases.

A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)

C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)

D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.

A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)

B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)

C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)

D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.

A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)

B) Não havia nada à frente... (linha 29)

C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)

D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)

C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)

D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está     COR-
RETAMENTE identificada entre colchetes.

A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
 [CONFORMATIVA]

B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
 [CONDICIONAL]

C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]

D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4) [CON-
SECUTIVA]

 Conhecimentos Especializados
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Questão 16

Considerando-se as lesões da dermatite atópica do lactente, é CORRETO afirmar que

A) acometem, inicialmente, as pregas pré-cubitais e poplíteas.

B) involuem espontaneamente apenas em crianças com aleitamento materno.

C) poupam o maciço central da face.

D) surgem, precocemente,  no primeiro mês de vida.

Questão 17

É CORRETO afirmar que a intensidade da radiação ultravioleta é diretamente proporcio-
nal à

A) altitude.

B) longitude.

C) temperatura.

D) umidade do ar.

Questão 18

É CORRETO afirmar que o exame de escolha para diagnóstico do pênfigo paraneoplásico é
a imunofluorescência indireta realizada em substrato de

A) bexiga de rato.

B) esôfago de macaco.

C) fígado de cobaia.

D) prepúcio humano.
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Questão 19

É CORRETO afirmar que o risco de ocorrência de cefaléia intensa — pseudotumor cere-
bral — em usuário de isotretinoína aumenta, quando o paciente faz uso concomitante de

A) cloranfenicol.

B) eritromicina.

C) rifampicina.

D) tetraciclina.

Questão 20

Considerando-se a leishmaniose anérgica, ou leishmaniose difusa, é CORRETO afirmar que

A) acomete, preferencialmente, pacientes HIV positivos.

B) é causada por cepas específicas de Leishmania braziliensis.

C) evolui, freqüentemente, para a cura espontânea.

D) simula lesões de hanseníase virchowiana.

Questão 21

Considerando-se a pitiríase versicolor, é CORRETO afirmar que

A) a micose pode ser adquirida por intermédio de fômites — como roupas e objetos pes-so-
ais.

B) o agente etiológico é um componente da biota cutânea residente.

C) o exame das lesões sob a luz de Wood revela fluorescência esverdeada.

D) os portadores da doença devem ter impedido o acesso a piscinas e saunas.

Questão 22

É CORRETO afirma que, entre as seguintes drogas, a que produz a diminuição dos níveis
séricos de cetoconazol é

A) anticoagulante.

B) ciclosporina A.

C) rifampicina.

D) talidomida.
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Questão 23

Considere estas situações:

I. Um paciente HIV positivo portador de tinha da unha subungueal proximal.

II. Uma criança imunocompetente portadora de tinha do couro cabeludo.

III. Um paciente imunocompetente portador de tinha da unha subungueal distal.

Considerando-se essas situações, é CORRETO afirmar que o uso facultativo de antimicóti-
co oral se dá

A) apenas em II.

B) apenas em III.

C) apenas em I e II.

D) apenas em II e III.

Questão 24

É CORRETO afirmar que, entre as seguintes condições, a que representa o maior fator de
risco para melanoma é

A) a síndrome do nevo atípico.

B) o albinismo tirosinase-negativo.

C) o nevo melanocítico congênito gigante.

D) o xeroderma pigmentoso.

Questão 25

É CORRETO afirmar que um paciente comprovadamente sensibilizado ao timerosal  (tio-
mercurial salicilato) pode apresentar reação cutânea por sensibilização cruzada, quando ex-
posto ao

A) ácido acetilsalicílico.

B) paracetamol.

C) piroxican.

D) tioconazol.
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Questão 26

Paciente, com 28 anos, sem lesões cutâneas, apresenta-se para exame admissional com um
VDRL positivo em diluição 1:8 e FTA-abs negativo.

É CORRETO afirmar que, nesse caso, a conduta indicada consiste em

A) apenas orientar o paciente, já que se trata de um resultado falso-positivo.

B) medicar o paciente, já que se trata de um caso de sífilis recente ativa.

C) medicar o paciente, já que se trata de uma cicatriz sorológica.

D) repetir o VDRL, já que a elevação do título confirma uma infecção ativa.

Questão 27

Considerando-se a dermatomiosite, é CORRETO afirmar que

A) a disfagia ocorre pelo comprometimento da musculatura estriada da faringe e do esôfago
superior.

B) a fraqueza muscular dos membros é assimétrica e proximal.

C) as enzimas musculares estão, invariavelmente, elevadas.

D) os anticorpos antinucleares mais comumente observados são de padrão nucleolar.

Questão 28

É CORRETO afirmar que a tríade constituída de granulomas necrotizantes do trato respira-
tório, vasculite necrotizante cutânea e glomerulonefrite é, classicamente, encontrada na

A) granulomatose de Wegener.

B) púrpura de Henoch-Schönlein.

C) púrpura fulminante.

D) vasculite granulomatosa de Schurg-Strauss.
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Questão 29

É CORRETO afirmar que o fenômeno de Kasabach-Merritt — ou seja, a coagulação intra-
vascular com consumo de plaquetas — é encontrado, com maior freqüência,

A) na hemangiomatose neonatal cutânea.

B) na síndrome de Maffucci.

C) no hemangioendotelioma kaposiforme.

D) no hemangioma congênito rapidamente involutivo.

Questão 30

É CORRETO afirmar que, entre as seguintes características clínico-patológicas, a que dife-
rencia o pênfigo foliáceo brasileiro — fogo selvagem — do pênfigo foliáceo clássi-
co —pênfigo de Cazenave — é

A) a ausência de células acantolíticas.

B) a ocorrência de formas frustas.

C) a presença de bolha intraepidérmica alta.

D) o acometimento de crianças

Questão 31

O fenômeno de Köebner, ou fenômeno isomórfico, é induzido por trauma físico e caracteri-
za-se pela presença de lesões lineares de uma dermatose preexistente.

É INCORRETO afirmar que, entre essas dermatoses, se inclui

A) a esporotricose.

B) a psoríase.

C) o líquen plano.

D) o vitiligo.
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Questão 32

Considerando-se a reação intradérmica de Montenegro, é CORRETO afirmar que

A) a negatividade exclui o diagnóstico de leishmaniose tegumentar americana.

B) a negatividade ocorre após um tratamento eficaz.

C) a positividade confirma o diagnóstico de leishmaniose tegumentar americana.

D) a positividade ocorre em indivíduos sadios.

Questão 33

É CORRETO afirmar que, para obter uma solução de permanganato de potássio (KMnO4)
a 1:30.000, o paciente deve ser orientado a diluir

A) 1 mg de KMnO4 em 30 litros de água.

B) 100 mg de KMnO4 em 3 litros de água.

C) 1 g de KMnO4 em 3 litros de água.

D) 10 g de KMnO4 em 30 litros de água.

Questão 34

É CORRETO afirmar que o lúpus eritematoso subagudo se associa à produção de anticor-
pos antinucleares do tipo

A) anti-histonas.

B) anti-RNP.

C) anti-Ro.

D) anti-Sm.

Questão 35

É CORRETO afirmar que a positividade do sinal de Nikolsky caracteriza a presença de

A) acantólise dos ceratinócitos.

B) apoptose das células basais.

C) desgranulação dos mastócitos.

D) hemorragia dos capilares dérmicos.
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Questão 36

Paciente, com 58 anos, em uso de captopril há quatro meses, apresenta-se à consulta com
quadro de dermatose bolhosa no abdome, coxas e membros superiores, com dois meses de
evolução. As bolhas são grandes, tensas e o exame histopatológico revela clivagem subepi-
dérmica. A imunofluorescência direta é positiva para C3 e os auto-anticorpos detectados
reconhecem antígeno de 230 kDa.

É CORRETO afirmar que, nesse caso, o diagnóstico indicado é

A) dermatite herpetiforme (Duhring-Brocq).

B) epidermólise bolhosa adquirida.

C) pênfigo induzido por drogas.

D) penfigóide bolhoso.

Questão 37

Considerando-se o eritema polimorfo, é INCORRETO afirmar que

A) o acometimento das mucosas é leve.

B) o quadro é autolimitado e recorrente.

C) o sinal de Nikolsky se encontra positivo.

D) os órgãos internos são poupados.

Questão 38

É CORRETO afirmar que os pacientes portadores de síndrome de Sturge-Weber apresen-
tam, necessariamente, mancha em vinho do Porto ao longo do território do nervo

A) aurículo-temporal.

B) facial.

C) mandibular.

D) oftálmico.
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Questão 39

É CORRETO afirmar que constitui(em) característica clínica marcante da síndrome do nevo
basocelular, ou síndrome de Gorlin,

A) as depressões puntiformes palmoplantares.

B) o déficit ponderal e estatural.

C) os cistos pulmonares múltiplos.

D) os encondromas dos ossos longos.

Questão 40

É CORRETO afirmar que, entre as seguintes características, a que diferencia a escabiose
infantil da escabiose do adulto é

A) a ocorrência de lesões nodulares.

B) a presença de lesões genitais.

C) o acometimento do couro cabeludo.

D) o prurido, predominantemente, noturno.

Questão 41

Considerando-se o melanoma, é INCORRETO afirmar que

A) a forma extensiva superficial é a que mais se associa a lesão névica preexistente.

B) a variante lentiginosa acral é mais comum em indivíduos de cor negra.

C) as lesões que surgem “de novo” apresentam pior prognóstico.

D) o tumor pode apresentar regressão significativa com radioterapia de altas doses.

Questão 42

Considerando-se a síndrome da pele escaldada estafilocócica (SSSS), é CORRETO afirmar
que

A) a clivagem é subepidérmica.

B) a pele se apresenta dolorosa ao mínimo contato.

C) o acometimento de adultos é comum.

D) o quadro é uma variante benigna da síndrome de Lyell.
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Questão 43

Considerando-se a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS/SIDA), é CORRETO
afirmar que

A) a leucoplasia oral pilosa não é fator preditivo de declínio rápido do sistema imunológico.

B) o herpes-zóster constitui uma das manifestações da síndrome de reconstituição imunoló-
gica.

C) o sarcoma de Kaposi surge apenas em fases de imunossupressão avançada.

D) o sorotipo 2 do HIV (HIV-2) é comumente adquirido por transmissão vertical.

Questão 44

Paciente com diagnóstico prévio de hanseníase virchowiana, tratada, há 10 anos, com
PQT-MB 24 doses, recebeu alta e nunca apresentou intercorrências da doença. Há cerca de
20 dias, desenvolveu quadro febril e presença de pápulas e nódulos dolorosos, que evoluem
por surtos a cada três dias.

Considerando-se o caso descrito, é CORRETO afirmar que, a hipótese diagnóstica e a con-
duta indicada são, respectivamente,

A) reação tipo 1  e  biópsia cutânea.

B) reação tipo 1  e  prednisona oral durante 90 dias.

C) reação tipo 2  e  talidomida oral durante 30 dias.

D) reação tipo 2  e  talidomida oral e pesquisa de baar na pele.

Questão 45

Paciente, com 20 anos, do sexo feminino, em tratamento de hanseníase paucibacilar, desen-
volve, após a segunda dose de PQT-PB, quadro de febre, linfadenomegalia de várias cadeias
e exantema morbiliforme.

É CORRETO afirmar que, nesse caso, a principal suspeita diagnóstica é a de

A) estado reacional com envolvimento sistêmico.

B) exantema viral.

C) síndrome de hipersensibilidade à dapsona.

D) síndrome pseudogripal pela rifampicina.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES-
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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