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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas. 

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de 
prova entregar-lhe outro exemplar. 

3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas. 

4. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. 
Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova. 

5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões. 

6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, 
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras. 

7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do 
cartão-resposta. 
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DERMATOLOGIA 
 
▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dentre os medicamentos que com frequência provocam 
manifestações psicóticas estão: 

(A) Aciclovir – Tetraciclina – Cortisona. 

(B) Hidantoína – Dapsona – Cortisona. 

(C) Cortisona – Antimalárico – Dapsona. 

(D) Dapsona – Antimalárico – Hidantoína. 

(E) Hidantoína – Cortisona – Aciclovir. 
 
 
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dentre as dermatoses a seguir, assinale a que pode 
ocasionar alopecia cicatricial: 

(A) Líquen Plano. 

(B) Psoríase. 

(C) Pitiríase Rubra Pilar. 

(D) Dermatomiosite. 

(E) Sífilis Secundária. 
 
 
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Nas dermatoses relacionadas a seguir, qual delas não 
apresenta o fenômeno de Köebner: 

(A) Líquen Plano. 

(B) Doença de Darier. 

(C) Parapsoríase. 

(D) Eczema Numular. 

(E) Vitiligo. 
 
 
▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O ciclo biológico do sarcoptes scabiei variedade hominis, 
dura e torno de: 

(A) 1 a 3 dias. 

(B) 14 a 28 horas. 

(C) 14 a 28 dias. 

(D) 3 a 9 dias. 

(E) 3 a 9 horas. 
 
 
▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na síndrome da pele escaldada estafilocócica (SSSS), a 
clivagem da bolha ocorre na: 

(A) Camada Córnea. 

(B) Camada Espinhosa. 

(C) Camada Basal. 

(D) Camada Granulosa. 

(E) Derme Papilar. 

 

 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale o efeito colateral duradouro da minociclina 
utilizada na acne juvenil: 

(A) Alteração Dentária. 

(B) Síndrome Pelagróide. 

(C) Hipocromia. 

(D) Hiperpigmentação. 

(E) Queilite. 
 
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em pacientes com furunculose de repetição, podemos ter 
como causas prováveis: 

(A) Imunodepressão e dificuldade na absorção dos 
antibióticos. 

(B) Diabetes, uso inadequado de antibiótico, e muitas 
vezes, resistência do estreptococo à maioria dos 
antibióticos. 

(C) Imunodepressão, diabetes e uso inadequado de 
antibióticos. 

(D) Imunodepressão e, em mais de 80% dos casos, 
resistência bacteriana à cefalexina. 

(E) Problemas relacionados à absorção dos antibióticos e 
resistência à vancomicina. 

 
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Celulite é um sinal específico de: 

(A) Distribuição irregular de gordura nas coxas, nádegas 
ou abdômen. 

(B) Doença com padrão autossômico dominante. 

(C) Inflamação da derme e/ou tecido subcutâneo. 

(D) Drenagem insuficiente da linfa na área lesada. 

(E) Doença associada à obesidade. 

 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em     pacientes  com   melanoma   com  índice de 
Breslow = 0,70mm, tratado cirurgicamente, a taxa de 
sobrevida por um período de 5 anos é de:   

(A) 30%. 

(B) 50%. 

(C) 65%. 

(D) 80%. 

(E) 95%. 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O melanoma na gravidez tem: 

(A) Pior prognóstico no primeiro trimestre. 

(B) Maior risco de recidiva. 

(C) Pior prognóstico no último trimestre. 

(D) Prognóstico relacionado à espessura. 

(E) Metástases mais precoces. 
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Radioterapia é o tratamento de eleição para a seguinte 
neoplasia cutânea? 

(A) Ca Basocelular. 

(B) Ca Espinocelular. 

(C) Dermatofibrossarcoma Protuberante. 

(D) Lipossarcoma. 

(E) Sarcoma de Kaposi Clássico. 
 
 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A cloroquina por via oral em doses baixas está indicada no 
tratamento de: 

(A) Porfiria Cutânea Tardia; 

(B) Psoríase. 

(C) Eczema Disidrosiform; 

(D) Linfoma de Células T. 

(E) L.E.S. 
 
 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual das doenças abaixo se caracteriza por apresentar 
eritema nodoso uveíte e aftas: 

(A) Síndrome de Reiter. 

(B) Síndrome de Sweet. 

(C) Penfigoide cicatricial. 

(D) Síndrome de Behçet. 

(E) Síndrome de Stevens-Jonson. 

 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dentre os fatores desencadeadores da psoríase pustulosa 
generalizada o mais importante é: 

(A) Infecção. 

(B) Gravidez. 

(C) Hipocalcemia. 

(D) Retirada Abrupta de Corticóide sistêmico. 

(E) Drogas tópicas irritantes como Ditranol. 

 

 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação ao Ca. Basocelular esclerosante podemos 
afirmar que: 

(A) Possui um crescimento rápido. 

(B) Apresenta borda bem definida. 

(C) Não se ulcera. 

(D) Apresenta lesões múltiplas. 

(E) Apresenta, com frequência, invasão perineural. 

 

 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Malassezia furfur, agente etiológico da P.versicolor, 
causa hipocromia cutânea por produzir: 

(A) Ácido Azelaico que inibe o efeito da enzima 
Tirosinase. 

(B) Componentes fenólicos que inibem os melanossomos. 

(C) Parafenilenodiamina que inibe a dopa-oxidase. 

(D) 5-Furocumarínicos que destroem os melanócitos. 

(E) Cloroexidine que transforma o melanossomo III em 
melanossomo I.   

  

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A acantose nigricans maligna está associada 
principalmente com tumor maligno: 

(A) Melanoma 

(B) Sarcoma de Kaposi 

(C) Adencarcinoma 

(D) Melanoma maligno 

(E) Osteossarcoma 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os doentes de hanseníase com a forma BT que tenham 
sorologia positiva para HIV e CD4+ abaixo de 200, 
evoluirão: 

(A) Sistematicamente para a forma V 

(B) Para a forma V, em tempo relativamente curto, se 
apresentarem grande número de lesões 

(C) Com importante acometimento neural e deformidades 

(D) De um modo geral, sem modificações na resistência 
orgânica ao M.leprae 

(E) Para as formas BV ou V, dependendo da carga viral 
 
 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dentre os medicamentos que com freqüência provocam 
manifestações psicóticas estão: 

(A) Aciclovir-tetraciclina-cortisona 

(B) Hidantoína-dapsona-cortisona 

(C) Cortisona-antimaláricos-dapsona 

(D) Dapsona-antimaláricos hidantoína 

(E) Hidantoína-cortisona-aciclovir 
 
 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Doença de Cowden, em que está sempre presente o 
triquilemoma múltiplo, é importante pela alta incidência de : 

(A) Câncer do trato gastrintestinal 

(B) Câncer da mama em mulheres 

(C) Fibromas uterinos 

(D) Câncer do pulmão  

(E) Câncer de bexiga 
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente com eritema nodoso apresenta ao exame 
radiológico do tórax, uma adenopatia hilar bilateral 
(Síndrome de Lofgrën). Isso vem a ser uma expressão de 
uma doença de base,que é: 

(A) Tuberculose 

(B) Histoplasmose  

(C) Paracoccidioidomicose 

(D) Sarcoidose 

(E) Mononucleose infecciosa 

 

 

 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sobre o edema agudo hemorrágico da infância é incorreto 
afirmar: 

 

(A) Localiza-se predominantemente na face e nos 
membros 

(B) O estado geral da criança geralmente é bom 

(C) A resolução espontânea ocorre em 2 semanas 

(D) É uma vasculite leucocitoclástica 

(E) O tratamento é realizado com corticoterapia 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa correta: 
 

(A) O rituximab não tem efeito nos casos de penfigóide 
bolhoso rebelde ao tratamento 

(B) Para diferenciar o penfigóide bolhoso da epidermólise 
bolhosa adquirida (EBA), utiliza-se na 
imunofluorescência indireta o NaCl (split skin) , sendo 
que no penfigóide a fluorescência ocorre 
predominantemente no teto e na EBA, no assoalho 

(C) A imunofluorescência indireta (IFI) é positiva na 
dermatite herpetiforme, e, quanto mais grave o quadro 
clínico, mais altos são os títulos de anticorpos 

(D) No penfigóide bolhoso, as lesões de mucosa bucal 
ocorrem em 70% dos casos 

(E) Cerca de 20% dos recém-nascidos de mãe com 
herpes gestacional podem apresentar lesões 
cutâneas autolimitadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) No penfigóide bolhoso, as lesões geralmente 
cicatrizam, embora em alguns casos, ocorram lesões 
de mílio 

(B) A associação do penfigóide bolhoso com neoplasia é 
descrita, embora duvidosa, pois ambas ocorrem em 
faixa etária mais alta 

(C) No penfigóide bolhoso, à imunofluorescência indireta, 
encontra-se IgG3 

(D) No penfigóide bolhoso, também ocorrem depósitos de 
C3, IgA, IgM e IgE 

(E) A imunomicroscopia eletrônica mostra que o depósito 
de IG está localizado na lâmina lúcida e 
hemidesmossomos da ZMB 

 
 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação ao hidroadenoma papilífero, é correto afirmar 
que:  

 

(A) origina-se nos ácinos da glândula sudorípara écrina 

(B) ocorre mais nos indivíduos do sexo masculino 

(C) origina-se no folículo pilossebáceo 

(D) localiza-se principalmente na área anogenital 

(E) não ocorrem recorrências geralmente 

 

 


