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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema A valorização dos talentos na Era da Economia
do Conhecimento . O  constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e

a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO
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INSTRUÇÕES PARA

 
A REDAÇÃO

Leia o tema.

Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.

Dê um TÍTULO adequado ao texto.

Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.

A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por

omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.

À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.

A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da

Prova de Redação, em tinta azul ou preta.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato

limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras

ou marcas que a identifique.

A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará   a

redação.

O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência

textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em

Edital.

TEMA  DA  REDAÇÃO

     É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.     

Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva      Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm.   Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

Texto 1 

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)

atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que

 

vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) aliatórias  clivagem  estratos
b) aleatórias  clivajem  extratos
c) alhiatórias  clivajem  estratos
d) aleatórias  clivagem  estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.

II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir

de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego

eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

a) uma preposição.
b) uma conjunção integrante.
c) um pronome relativo.
d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

a) População é o  sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica  somente é sujeito das

formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo

sujeito.

5. Analise as afirmativas.

I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.

II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.

III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.

Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12  referem-se ao
texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

     Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.     

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como

 

um , celebrando-
se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.     

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua

maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em  seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

          Adaptado de: M. J. Nercolini    Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/

polemica1.php>.  Acessado em: 10 nov 2007.

http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>
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6. Analise as afirmativas sobre a  acentuação gráfica
das palavras do texto.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra

de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela

mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º

parágrafo) são acentuadas porque o u e i  são
tônicos, e  formam hiato com a vogal anterior.

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

a) para jogar (1° parágrafo).
b) de iguais (1° parágrafo).
c) ao período (2° parágrafo).
d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se

 

vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.

a) Muito se fala de crise.
b) Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
c) Meu irmão não se feriu.
d) Ela indignou-se com a falta de educação do

funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.

II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.

III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de

a) um advérbio.
b) uma conjunção.
c) um pronome relativo.
d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.

II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.

III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.

b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.

c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.

d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
Compreendi que o problema  era para ________
resolver.       

1. si       
2. eu       
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

a) 1 2 3 3
b) 1 2 3 2
c) 3 1 2 2
d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.

b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para

ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

(  )

(  )

(  )

(  )
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INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

Texto 3

O futebol é muito maior do que a criação artística

     
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura

brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
     Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .       

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.                

Adaptado de: Alberto Helena Jr.   Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.                                                           

Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a)  a  à  a
b) há  a  a
c)  à  à  à
d) há  a  à

16. Analise as expressões.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).

2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).

3. que dispensa as demais (3° parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?

a) Apenas na 1.
b) Apenas na 2.
c) Apenas na 3.
d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .

II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.

III. A expressão poderia ser substituído por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de

a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.

II. A  pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.

III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.

a) V V V F
b) F V F V
c) V  F F V
d) F F V V

(  )

(  )

(  )

(  )

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>
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Questões de 21 a 60
Especialidade

21. A lesão plana, circunscrita, que difere da pele
circundante pela cor é chamada

a) Mácula.
b) Pápula.
c) Placa.
d) Nódulo.

22. No tratamento do impetigo herpetiforme, deve-se
iniciar com

a) Aciclovir.
b) Ganciclovir.
c) Prednisona.
d) Zidovudina.

23. Qual o tratamento de escolha para a histoplasmose
disseminada em indivíduo imunossuprimido?

a) Anfotericina B.
b) Cetoconazol.
c) Fluconazol.
d) Sulfametoxazol + Trimetoprim.

24. A Chlamydia trachomatis é o agente etiológico de

a) Cancro mole.
b) Donovanose.
c) Linfogranuloma venéreo.
d) Sífilis.

25. O tratamento deve ser iniciado o mais precocemente
possível no 1o episódio de herpes genital. Dos
esquemas terapêuticos listados a seguir, o único
que não se aplica é

a) Aciclovir 200 mg, via oral, de 4/4 hs, 5x/dia, por
7 dias

b) Aciclovir 400 mg, via oral, de 8/8 horas, por 7
dias

c) Valaciclovir 1 g, via oral, de 12/12, horas por 3
dias

d) Famciclovir 250 mg, via oral, 8/8 horas, por 7
dias.

26. Em relação à infecção por herpes em gestantes,
assinale a alternativa correta.

a) Deve-se instituir tratamento somente a partir do
terceiro trimestre.

b) Não há necessidade de tratamento no primeiro
episódio.

c) O tratamento deve ser iniciado apenas a partir
do segundo episódio.

d) Deve-se tratar o primeiro episódio em qualquer
trimestre da gestação.

27. As úlceras genitais do cancro mole devem ser
tratadas com todos os esquemas apresentados a
seguir, exceto

a) Azitromicina 1 g, via oral, em dose única.
b) Ciprofloxacina 500 mg, via oral, de 12/12 horas,

por 3 dias.
c) Eritromicina (estearato) 500 mg, via oral, de 6/6

horas, por 7 dias.
d) Metronidazol 400mg, via oral, de 12/12hs, por 7

dias.

28. O tratamento de escolha pra sífilis recente
secundária e latente é

a) Penicilina benzatina 1,2 milhão UI, intramuscular,
em dose única.

b) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI,
intramuscular, em dose única (1,2 milhão U.I.
em cada glúteo).

c) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI,
intramuscular, repetida após 1 semana. Dose total
de 4,8 milhões U.I.

d) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI,
intramuscular, semanal, por 3 semanas. Dose
total de 7,2 milhões U.I.

29. A detecção laboratorial do HIV é realizada por meio
de técnicas que pesquisam ou quantificam
anticorpos, antígenos, material genético por técnicas
de biologia molecular (carga viral) ou isolamento
direto do vírus (cultura). Na prática, os testes que
pesquisam anticorpos (sorológicos) são os mais
utilizados. O aparecimento de anticorpos detectáveis
por testes sorológicos ocorre num período médio
de

a) 24 a 48 horas da infecção inicial.
b) 1 a 2 semanas da infecção inicial.
c) 6 a 12 semanas da infecção inicial.
d) 6 a 12 meses da infecção inicial.

30. A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma
doença infecciosa, não contagiosa, causada por
protozoários do gênero Leishmania, que acomete
pele e mucosas. é primariamente uma infecção
zoonótica, afetando outros animais que não o
homem, o qual pode ser envolvido secundariamente.
O modo de transmissão habitual é

a) sexual.
b) fecal-oral.
c) picada de insetos.
d) transfusão sangüínea.

31. Droga de primeira escolha no tratamento da
leishmaniose

a) Anfotericina B.
b) Antimonial pentavalente.
c) Pentamidina.
d) Sulfadiazina.
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32. Em relação à hanseníase, considere as seguintes
afirmações.

I. A hanseníase é causada pelo Mycobacterium
leprae, ou bacilo de Hansen, que é um parasita
intracelular obrigatório, com afinidade por células
cutâneas e por células dos nervos periféricos,
que se instala no organismo da pessoa infectada,
podendo se multiplicar.

II. O M.leprae tem baixa infectividade e alta
patogenicidade, isto é infecta poucas pessoas,
mas todas adoecem.

III. O homem é considerado a única fonte de infecção
da hanseníase.

IV. A principal via de eliminação do bacilo, pelo
indivíduo doente de hanseníase, e a mais provável
porta de entrada no organismo passível de ser
infectado são as vias aéreas superiores.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I, II e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.

33. A característica que diferencia a hanseníase das
outras doenças dermatológicas é

a) Alteração de sensibilidade.
b) Fundo de cor café com leite, à vitropressão.
c) Pápulas ou nódulos que evoluem deixando

cicatrizes.
d) Manchas pigmentares ou discrômicas.

34. Paciente adulto, com diagnóstico de hanseníase,
com mais de cinco lesões de pele, o tratamento
recomendado deverá conter

a) Minociclina e ofloxacina.
b) Rifampicina e dapsona.
c) Rifampicina, clofazimina e dapsona.
d) Rifampicina e ofloxacina.

35. A estomatite moriforme de Aguiar-Pupo é uma das
manifestações orais da

a) Blastomicose.
b) Histoplasmose.
c) Paracoccidioidomicose.
d) Sífilis.

36. A parasitose da pele que lesões em forma de
vesículas, pápulas ou pequenos sulcos em que as
áreas preferenciais da pele onde se visualizam
essas lesões são: regiões interdigitais, punhos (face
anterior), axilas (pregas anteriores), região peri-
umbilical, sulco interglúteo e órgãos genitais
externos nos homens e onde o prurido é intenso e,
caracteristicamente, maior durante a noite é

a) Escabiose.
b) Leishmaniose.
c) Pediculose.
d) Tinha.

37. Doença em que vesículas e bolhas desenvolvem-se
em pele normal, sem eritema ao redor, em tronco,
face, mãos, áreas intertriginosas, tornozelo ou dorso
dos pés, coxas e nádegas. O conteúdo seroso ou
sero-pustulento desseca-se, resultando em crosta
amarelada que é característica. Quando não tratada
tem tendência à disseminação. A lesão inicial muitas
vezes é referida como se fosse uma bolha de
queimadura de cigarro. Assinale a alternativa correta,
correspondente ao diagnóstico mais provável.

a) Carbúnculo.
b) Erisipela.
c) Herpes zoster.
d) Impetigo bolhoso.

38. Pequenas manchas brancas, com halo eritematoso,
que surgem na altura dos pré-molares, e que são
consideradas patognomônicas de sarampo:

a) Sinal de Auspitz.
b) Sinal de Koplik.
c) Sinal de Darier.
d) Sinal de Zileri.

39. Qual a observação mais comum de herpes simples
em crianças?

a) Ceratoconjuntivite herpética.
b) Gengivoestomatite herpética primária.
c) Herpes simples neonatal.
d) Panarício herpético.

40. Qual o agente etiológico mais freqüentemente
observado na tinha do couro cabeludo?

a) Epidermophyton floccosun
b) Microsporumcanis.
c) Tricophyton rubrum.
d) Trichophyton schoenleinii.

41. Dermatose desencadeada por picadas de insetos
(pulgas, mosquitos e formiga),ocorrendo nos
primeiros anos de vida, principalmente em crianças
atópicas. Caracteriza-se por lesões papulosas
encimadas por vesícula central e lesões pápulo
crostosas, escoriadas, geralmente em áreas
expostas. O prurido geralmente é intenso e a
evolução dá-se em surtos que coincidem com picada
do inseto. Infecção secundária é freqüente. Assinale
a alternativa correspondente ao diagnóstico mais
provável.

a) Carbúnculo.
b) Erisipela.
c) Estrófulo.
d) Impetigo.
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42. Micose superficial extremamente comum, mais
freqüente nas regiões quentes e úmidas. Caracteriza-
se por manchas hipocrômicas, eritematosas ou
acastanhadas, com descamação fina (furfurácea) que
aparecem mais freqüentemente no pescoço, tórax
e raízes dos membros superiores. A descamação
fica mais evidente ao se passar a unha na lesão
(sinal da unha) ou realizar estiramento da pele
lesional (sinal de Zileri):

a) Blastomicose.
b) Candidíase.
c) Pitiríase versicolor.
d) Tinha do corpo.

43. Dermatose parasitária onde é típico o encontro de
pápulas amareladas (batata) com mais ou menos
0,5cm, de diâmetro com ponto negro central
(parasita na sua parte posterior). Inicialmente, há
prurido seguido por dor quando houver infecção
secundária. Localizações mais comuns: ao redor
das unhas dos dedos dos pés, plantas e calcanhares.

a) Dermatose papulosa nigra.
b) Miíase.
c) Tungíase.
d) Urticária.

44. Para os casos confirmados de carbúnculo, o
tratamento de primeira escolha é

a) Cetoconazol 400mg, via oral, uma vez ao dia,
para adultos (para crianças, 4 - 7 mg/kg/dia, via
oral, uma vez ao dia).

b) Ciprofloxacina 500mg, via oral, 2 vezes ao dia
para adultos (para crianças menores de 20kg,
20 a 30mg/kg por dia, dividida em duas doses
diárias).

c) Doxiciclina 500mg, via oral, 3 vezes ao dia (para
crianças com menos de 20kg, usar 40mg/kg/
dia, via oral, dividida em três doses diárias).

d) Eritromicina via oral na dose de 30-50mg/kg/dia
dividida de seis em seis horas.

45. Todas as listadas a seguir são doenças de
notificação compulsória nacional, exceto uma delas.
Assinale-a.

a) Carbúnculo.
b) Dengue.
c) Doença de Lyme.
d) Leishmaniose tegumentar americana.

46. Em relação aos corticosteróides utilizados em
dermatologia, assinale a alternativa  em que a
substância é considerada pertencente ao Grupo I 
superpotente:

a) Hidrocortisona(creme).
b) Furoato de mometasona 0,1% (pomada).
c) Propianato de clobetasol 0,05% (creme e

pomada).
d) Valerato de betametasona 0,1% (creme).

47. Reação inflamatória de pele desencadeada por
agentes externos, decorrente de dois mecanismos
etiopatogênicos: por irritação primária ou por
sensibilização. Caracteriza-se por lesões eritemato-
vesico-exsudativas, crostosas ou liquenificadas,
dependendo da fase evolutiva. Não existem áreas
preferenciais de acometimento, estando relacionadas
com a presença do irritante ou alergeno. Assinale a
alternativa que apresenta o diagnóstico mais
provável.

a) Eczema atópico.
b) Eczema de contato.
c) Mastocistose.
d) Urticária.

48. Em relação à síndrome de Stevens-Johnson e a
necrólise epidérmica tóxica, todas as afirmações a
seguir são verdadeiras, exceto uma delas. Assinale-
a.

a) A incidência é aumentada na população
infectada pelo HIV.

b) A principal diferença entre as duas doenças é a
área de superfície corporal comprometida, onde:
casos com comprometimento de menos de 10%
da superficie corporal são considerados síndrome
de Stevens-Johnson e casos com
comprometimento acima de 30% são
considerados necrólise epidérmica tóxica.

c) Ambas as situações clínicas são doenças da
população adulta, sem registro de ocorrências
em crianças.

d) Os medicamentos são os principais agentes
etiológicos.

49. São fatores de risco aumentado para mortalidade
por necrólise epidérmica tóxica todos os listados a
seguir, exceto um deles. Assinale-o.

a) Câncer.
b) Descolamento epidérmico maior que 10%.
c) Idade menor que 12 anos.
d) Níveis séricos de uréia acima de 10mmol/L.

50. Considere as seguintes afirmações sobre a síndrome
estafilocócica da pele escaldada (SSSS -
staphylococcal scalded skin syndrome):

I. As toxinas exfoliativas estafilocócicas A e B (ETA
e ETB) são responsáveis pela característica
bolhosa da SSSS.

II. Crianças com menos de 5 anos de idade, e
particularmente neonatos, são mais comumente
afetados pela SSSS.

III. O principal diagnóstico diferencial em relação à
necrólise epidérmica tóxica é feito através de
culturas e biópsia.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
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51. Em relação à síndrome estafilocócica da pele
escaldada (SSSS), assinale a alternativa correta.

a) Crianças apresentam um pior prognóstico em
relação aos adultos.

b) Crianças são mais predispostas à bacteremia
estafilocócica.

c) Medidas de controle como isolamento das
crianças infectadas, precauções de barreira,
lavagem das mãos com clorexidina, terapia
antimicrobiana oral para os profissionais
infectados e mupirocina tópica para portadores
persistentes nasais não demonstraram
efetividade.

d) Pacientes adultos com SSSS são mais prováveis
de estarem imunossuprimidos e com outros
problemas médicos.

52. O fenômeno em que lesões de psoríase surgem em
locais previamente traumatizados é conhecido como
fenômeno de

a) Auspitz.
b) Koebner.
c) Van Scott.
d) von Zumbusch.

53. Qual a droga de escolha na artrite psoriásica grave?

a) Ciclosporina.
b) Metotrexato.
c) Prednisolona.
d) Tacrolimos.

54. Qual o principal fator de risco para o desenvolvimento
do melanoma cutâneo?

a) Exposição à radiação solar.
b) História familiar de melanoma.
c) Tabagismo.
d) Uso de corticosteróides tópicos.

55. 55Um melanoma maligno cutâneo que invade a
derme papilar é classificado como

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

56. Uma lesão satélite de melanoma maligno que
compromete a pele ou o tecido subcutâneo a mais
que 2cm do tumor primário mas não além dos
linfonodos regionais é classificada como

a) Metástase à distância (M1a).
b) Metástase em trânsito (N2b).
c) Metástase visceral (M1b).
d) Satelitose (T4b).

57. As metástases à distância do melanoma maligno
são mais freqüentes para

a) Cérebro.
b) Fígado.
c) Pele, subcutâneo e linfonodos.
d) Pulmão.

58. O mais importante fator prognóstico em pacientes
com metástases em linfonodos regionais é

a) Espessura da invasão (Breslow).
b) Número de linfonodos comprometidos.
c) Profundidade de invasão (Clark).
d) Ulceração do tumor primário.

59. Em relação ao uso de anestésicos tópicos em
cirurgia dermatológica, assinale a alternativa
correta.

a) A bupivacaína apresenta um risco maior de
toxicidade cardíaca em relação à lidocaína.

b) A epinefrina potencializa os efeitos da lidocaína,
mas não prolonga a duração da anestesia.

c) O toxicidade do anestésico local é aumentada
quando ocorre a administração simultânea de
epinefrina.

d) Para procedimentos em quirodáctilos e no pênis,
recomenda-se sempre a utilização de epinefrina
associada ao anestésico local.

60. O exame microscópico das células obtidas da base
de vesículas e bolhas e que pode revelar a presença
de células gigantes epiteliais e células gigantes
multinucleadas (contendo 10 a 12 nucleos) no
herpes simples, herpes zoster e varicela é também
conhecido como teste de

a) Auspitz.
b) Darier.
c) Nikolsky.
d) Tzanck.






