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1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03. 
 

Um fantasma ronda a imprensa desde os seus primórdios: o temor de reportar casos de suicídio. 
As razões desse receio são perfeitamente compreensíveis. O tema é envolto por um véu de sofrimento e perplexidade. Para 

familiares de suicidas, o sentimento de culpa é inescapável. Como em todo luto, há negação, raiva e tristeza. E há mais: no suicídio é 
preciso tentar entender e aceitar as razões de quem decidiu abreviar a vida, contrariando o instinto de sobrevivência comum a todas as 
espécies. Falar sobre quem morreu é sempre uma tarefa delicada para a mídia, mas mesmo nas maiores tragédias humanas o 
sentimento que prevalece é o da consternação com a morte. 

Morrer é uma certeza ________ as dúvidas prevalecem: exceto alguns pacientes desenganados, quase ninguém sabe como, 
quando, onde ou de quê irá morrer. Matar a si próprio é impor uma certeza sobre todas as dúvidas, exceto uma: como seria o restante 
da vida se a escolha de morrer não triunfasse. 

O suicídio, em muitos casos, pode ser um ato extremo de comunicação: uma busca sem volta de expor sentimentos antes 
represados. Segundo o alerta “Prevenir suicídio – um imperativo global” (2014), da Organização Mundial de Saúde, uma prevenção 
eficaz depende de inúmeros fatores – entre eles, informação de qualidade. Negligenciar as ocorrências pode aumentar o risco de novas 
tentativas. 

A mídia tem o dever de dar à sociedade a melhor informação, para evitar que as pessoas se desencantem com a vida. 
E talvez estejamos falhando em ajudar quem sofre com a perda de um ente querido a lidar com essa angústia. 
“Os Sofrimentos do Jovem Werther”, obra do poeta alemão Goethe lançada em 1774, narra como uma desilusão amorosa levou o 

personagem do título ao suicídio. A publicação do romance, embora ficcional, provocou uma onda de suicídios pelo mesmo motivo, no 
que ficou conhecido como “Efeito Werther” – uma das razões ________ criou-se o tabu de que a divulgação de um suicídio pode 
estimular novos casos. Tal crença poderia ser válida no século 18 de Goethe, mas não sobrevive aos tempos atuais de comunicação 
instantânea, ________ tais atos são cometidos ao vivo diante de câmeras de tevê ou transmitidos em tempo real por redes sociais. 
Negar a existência dessas ocorrências é um equívoco tão grande quanto acreditar que torná-las públicas é decisivo para que outros 
escolham o mesmo destino. Um dos princípios do jornalismo é buscar a verdade. 

 

(Disponível em: <https://istoe.com.br/por-que-nao-falar-sobre-suicidio/>. Acesso em 28 abr. 2018.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) sob a qual – na qual – em que. 
►b) sobre a qual – pelas quais – em que. 
c) da qual – pelas quais – onde. 
d) sobre a qual – nas quais – onde. 
e) sob a qual – pela qual – na qual. 

 
02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O texto tematiza o sensacionalismo que cerca a divulgação de casos de suicídio pela imprensa, muitas vezes 
cometidos ao vivo. 

2. A intenção do texto é apresentar as razões que tornam legítimo o receio da imprensa em divulgar casos de suicídio, 
para respeitar a angústia de quem perde um ente querido. 

3. O autor critica a ideia de que a divulgação de casos de suicídio possa induzir outras pessoas a cometerem atos dessa 
natureza. 

4. O objetivo da campanha “Prevenir suicídio – um imperativo global” é fazer com que a imprensa deixe de relatar casos 
de suicídio. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
03 - Na frase “Negar a existência dessas ocorrências é um equívoco tão grande quanto acreditar que torná-las públicas é 

decisivo para que outros escolham o mesmo destino”, a expressão sublinhada estabelece, entre as ideias, uma relação: 
 

a) de condicionalidade. 
b) causal. 
c) aditiva. 
d) de alternância. 
►e) de comparação. 

 
04 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) No mundo dos negócios o sucesso é procurado por muitos mas, na verdade há muito valor no fracasso. 
b) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos, mas, na verdade há muito valor no fracasso. 
►c) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos, mas, na verdade, há muito valor no fracasso. 
d) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos mas na verdade, há muito valor no fracasso. 
e) No mundo dos negócios o sucesso é procurado por muitos, mas na verdade, há muito valor no fracasso.  
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na rede privada, como há excesso de leitos, os hospitais têm interesse em mantê-los ocupados para cobrar diárias dispendiosas 
dos planos de saúde. Não é incomum que pacientes em condições de ser acompanhados fora da UTI ________ mantidos na 
unidade por mais tempo. Ou que ________ um estímulo das instituições para que os médicos ________ em procedimentos 
capazes de prolongar a internação, ainda que o doente não ________ recuperável. Os cuidados paliativos, que _______ trazer 
conforto e dignidade aos doentes, raramente recebem a mesma valorização. 

 

(Adaptado de: <https://epoca.globo.com/saude/cristiane-segatto/noticia/2017/05/o-que-o-brasileiro-espera-do-fim-da-vida.html>) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) sejam – haja – insistam – seja – poderiam. 
b) são – há – insistissem – seja – podem. 
c) são – haveria – insistam – seria – possam. 
d) fossem – haveria – insistam – é – podiam. 
e) seriam – haja – insistissem – seja – poderiam. 

 
 

06 - O trecho a seguir é o início de um texto publicado na BBCBrasil em 01/05/2018 (http://www.bbc.com/portuguese/ 
geral-43962505): 

 

Uma dieta rica em carboidratos pode provocar menopausa precoce, sugere um estudo da Universidade de Leeds, no Reino Unido, 
com 914 mulheres britânicas. 

 

 Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem textual lógica das ideias que dão continuidade ao parágrafo inicial. 
 

(   ) Especialistas dizem, porém, que muitos outros fatores, incluindo genes, influenciam a chegada da menopausa. 
(   ) Comer muita massa e arroz foi associado à chegada da menopausa um ano e meio mais cedo do que a idade média 

das mulheres no Reino Unido, de 51 anos. 
(   ) Eles acrescentam que a dimensão do peso das escolhas alimentares sobre esse aspecto ainda não está clara e 

alertam que as mulheres não devem se preocupar em mudar o que comem com base nos resultados do estudo. 
(   ) No entanto, também foi descoberto que uma dieta rica em peixes oleosos, ervilhas e feijões pode atrasar a menopausa 

natural. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 1 – 3 – 2 – 4. 
c) 2 – 1 – 4 – 3. 
►d) 3 – 1 – 4 – 2. 
e) 2 – 4 – 1 – 3. 

 
 

07 - Na coluna da esquerda, são apresentadas algumas perguntas feitas à escritora Margaret Atwood, em entrevista concedida 
ao jornal El País (https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/21/eps/1511282293_560656.html). Numere a coluna da direita, 
relacionando as respostas às respectivas perguntas. 

 

1. Sua fama passou dos livros para as telas. Um 
leitor é o mesmo que um espectador? 

2. Você se colocou o desafio de testar todos os 
gêneros? 

3. Limitar-se a um gênero a teria fortalecido 
como autora? 

4. Tem equipe de documentalistas? 

(   ) Na época, não. Era muito difícil publicar um romance. A 
maioria entre nós publicava poesia. 

(   ) Só quando escrevi Alias Grace, baseada em um caso real. 
Faço o resto sozinha, inclusive a parte científica. Cresci 
cercada de cientistas. 

(   ) De jeito nenhum. Um romance é o mais próximo que 
podemos chegar de estar dentro da cabeça de outra 
pessoa. O cinema e a televisão podem envolver, mas o 
que está vendo é uma atuação. Com o romance, você está 
na ação. 

(   ) Ninguém me disse que não podia fazer isso. Na minha 
juventude não havia cursos para escritores. Acho que se 
você vai a um, eles aconselham que se especialize, mas 
não foi meu caso. Simplesmente escrevi o que quis. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 4 – 3 – 2. 
b) 3 – 2 – 4 – 1. 
c) 2 – 3 – 1 – 4. 
►d) 3 – 4 – 1 – 2. 
e) 1 – 2 – 3 – 4. 
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08 - Considere as frases abaixo: 
 

1. Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral) intermedia diálogo entre Justiça e movimentos sociais. 
2. Eleições: mais de 10 nomes anseiam pelo comando do país. 
3. Supremo remedia caixa das empresas e declara inconstitucional cobrança de taxa. 

 

Está correta a conjugação dos verbos sublinhados em: 
 

a) 1 apenas. 
►b) 2 apenas. 
c) 3 apenas. 
d) 1 e 2 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
 
09 - Considere o seguinte texto: 
 

Na ________ de notícias do site da Câmara Municipal de Canoinhas/SC foi publicado um texto, contendo o seguinte trecho: durante 
a ________ desta terça-feira, 06, o vereador Paulinho Basílio (MDB) fez uso da tribuna para defender a ________ da área ao 
instituto, com o objetivo de possibilitar a ampliação dos cursos oferecidos pela instituição. 

 

(https://www.canoinhas.sc.leg.br/institucional/noticias/vereadores-defendem-cessao-de-area-para-expansao-do-ifsc) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) sessão – cessão – seção. 
b) sessão – seção – cessão. 
►c) seção – sessão – cessão. 
d) cessão – seção – sessão. 
e) cessão – sessão – seção. 

 
 

10 - Considere a tira abaixo: 
 

 
 

(Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com>) 
 

Com base no texto acima, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O humor da tira é produzido pelo recurso da paródia. 
2. Se o verbo “explorar” estivesse conjugado com o pronome “nós”, teria a forma “exploremo-nos”. 
3. O menino está tentando determinar a raiz da violência nos dias atuais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
LEGISLAÇÃO 

 
*11 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo reservado a essas pessoas o 
percentual de: 

 

a) 25% das vagas oferecidas. 
b) 20% das vagas oferecidas. 
c) 15% das vagas oferecidas. 
d) 10% das vagas oferecidas. 
e) 5% das vagas oferecidas. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
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12 - A licença para tratar de interesses particulares do servidor público civil da União pode ser concedida pelo prazo 

máximo de: 
 

a) um ano. 
b) dois anos. 
►c) três anos. 
d) quatro anos. 
e) cinco anos. 

 
**13 - Considere as seguintes situações: 
 

1. Figurar como funcionário em instituição com a qual o interessado ou seu cônjuge tenha relação de emprego ou preste 
serviços. 

2. Ter amizade com o interessado ou seu cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau. 
3. Ter participado ou vir a participar como perito, testemunha ou representante do interessado. 
4. Estar litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 

 

São critérios que impedem o servidor público de atuar em processo administrativo: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 3 e 4 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 
 

14 - O servidor público adquire a estabilidade após o período de: 
 

a) 12 meses. 
b) 24 meses. 
►c) 36 meses. 
d) 48 meses. 
e) 60 meses. 

 
**15 - Considere as seguintes condições: 
 

1. Não ser sigilosas, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento. 
2. Estabelecer margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas 

técnicas brasileiras. 
3. Estabelecer, como critério de desempate, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

 

As normas de licitação e contratos da Administração Pública abrigam o disposto no(s) item(ns): 
 

a) 2 apenas. 
b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
►e) 1, 2 e 3. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

16 - A resposta imunológica alterada na DA foi, por muito tempo, considerada como o principal mecanismo da inflamação e 
das alterações da permeabilidade cutânea (teoria inside-outside). Entretanto, a teoria outside-inside foi concebida, e os 
defeitos da barreira cutânea passaram a ter papel fundamental na patogênese da DA. Em relação à barreira cutânea na 
dermatite atópica, é correto afirmar: 

 

►a) Alterações das proteínas de barreira, tais como a diminuição da expressão da filagrina e as mutações com perda de função 
do gene da filagrina (FLG), como as encontradas na ictiose vulgar, foram descritas na DA. 

b) A filagrina é proteína originada da pró-filagrina, produzida pelos melanócitos. É o principal componente dos grânulos de 
querato-hialina visualizados por meio da microscopia óptica na camada granulosa. 

c) Microrganismos de diferentes espécies colonizam a pele e interagem ativamente com as células epiteliais e outras células 
hospedeiras e com a resposta imune inata. Nas lesões ativas de DA, existe um excesso de variedades bacterianas com de 
S. epidermidis.  

d) A microbiota cutânea nos pacientes com DA não é alterada por fatores exógenos, como sabonetes, corticosteroides tópicos 
e antibióticos. 

e) As interleucinas (ILs) 4 e 13, presentes nas lesões de DA, também levam ao aumento na expressão da filagrina nos 
queratinócitos. 

 
** Questão com resposta alterada. 

  



7/11 
 

17 - Leia o texto abaixo: 
 

Uma análise epidemiológica publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e realizada há cerca de 5 anos, obteve dados 
de 102 países e demonstrou que o Sudeste Asiático e o Continente Americano permanecem como as áreas mais afetadas pela 
doença, com prevalência de 8,38 e 3,78 casos para cada 10.000 habitantes, respectivamente. Esses números são ainda 
preocupantes, uma vez que a OMS, desde 1991, estipulou como meta, para eliminação da doença como problema de saúde 
pública, uma prevalência menor do que 1 caso para cada 10.000 habitantes. As taxas de casos novos na Índia, no Brasil e na 
Indonésia permanecem elevadas, e esses três países são os mais endêmicos, perfazendo aproximadamente 81% dos casos novos 
em todo o mundo. 

(Leprosy: ancient disease remains a public health problem nowadays. ABD Anais Brasileiros de Dermatologia 2016 Jul-Aug; 91(4): 547-8) 
 

Considerando os aspectos da hanseníase no Brasil é correto afirmar: 
 

a) Mais de 60% dos diagnósticos novos ocorreram no sexo masculino, dos quais somente 20% foram definidos como 
multibacilares. A taxa de cura foi acima de 95% para paucibacilares e multibacilares. 

b) A avaliação do território brasileiro, entre 2011 e 2013, demonstra 10 áreas com maior endemicidade, citadas pela OMS como 
“clusters”, localizadas principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, que foram responsáveis por 44% 
dos casos diagnosticados em 2013. 

►c) Atividades de vigilância epidemiológica para busca de contactantes e identificação de casos-fonte são indispensáveis quando 
existe o diagnóstico de hanseníase em menores de 15 anos, pois reflete uma exposição precoce e intensa, com alta carga 
bacilar (importante indicador da prevalência da doença na população geral). 

d) Os métodos de detecção de casos podem ser classificados em passivos e ativos. A detecção ativa é representada pela 
demanda espontânea da população a um serviço de saúde ou quando um caso suspeito é encaminhado por outra unidade 
para confirmar o diagnóstico. A detecção passiva é representada pela busca sistemática de doentes, por meio da investigação 
de contatos, avaliação das pessoas que demandam espontaneamente os serviços da unidade por outros motivos e avaliação 
de grupos específicos. 

e) Avaliação das incapacidades no momento do diagnóstico é essencial para um serviço de qualidade. A graduação da 
incapacidade na hanseníase varia de 0 a 4, devendo-se determinar o grau de cada olho, mão e pé. O maior grau atribuído 
será considerado o grau de incapacidade do paciente. Grau 0 significa ausência de incapacidade, e grau 4 corresponde à 
presença de uma lesão ou incapacidade visível. 

 
18 - A psoríase é uma doença inflamatória crônica associada a diversas comorbidades. Há algumas décadas, era considerada 

uma doença exclusiva da pele, mas hoje é considerada uma doença multissistêmica. Acredita-se que 73% dos pacientes 
com psoríase apresentem, pelo menos, uma comorbidade. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Doença inflamatória intestinal, uveíte e distúrbios psiquiátricos são comorbidades reconhecidas associadas à 
psoríase. 

2. As lesões cutâneas produzem uma diversa gama de produtos da inflamação que, dependendo da extensão do 
acometimento da pele, podem ser liberados na circulação sistêmica e influenciar no surgimento ou na piora de outras 
doenças imunologicamente mediadas. 

3. Comprometimento ósseo tem sido observado nos pacientes com psoríase, com atenção especial devendo ser dada 
aos pacientes do sexo masculino, geralmente menos afetados por osteopenia/osteoporose. 

4. Tratamento adequado da psoríase reduz os níveis séricos de algumas citocinas, como TNF-beta (fator de necrose 
tumoral-beta) e interferon, que são fatores de risco reconhecidos para doenças cardiovasculares. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - Leia o texto abaixo: 
 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, sintetizada principalmente na pele quando ocorre exposição à radiação ultravioleta B 
(UVB). Suas funções extraesqueléticas vêm sendo progressivamente esclarecidas, e a vitamina D tem sido associada a uma ampla 
gama de doenças autoimunes, neoplásicas, inflamatórias, degenerativas, metabólicas e alérgicas. 

 

(Índice ultravioleta: uma luz na pesquisa da associação entre dermatite atópica e vitamina D? 35 Anais Brasileiros de Dermatologia 2016;91(1):34-9. D) 
 

Considerando a dermatite atópica (DA), assinale a alternativa correta. 
 

a) A associação positiva entre IUV e Scorad é prevista nos pacientes com DA. 
►b) A radiação ultravioleta (UV) exerce efeitos imunossupressores nos pacientes com DA e tem sido usada com eficácia no seu 

tratamento, em modalidades terapêuticas tais como a fototerapia e a helioterapia. 
c) A prevalência da hipovitaminose D está abaixo dos 20% em pacientes com DA. 
d) O IUV é dificilmente avaliado, motivo pelo qual raramente é incluído em estudos envolvendo 25(OH)D e doenças influenciadas 

pela radiação UV. 
e) O método de PCR utilizado para a mensuração da 25(OH)D não é o mais acurado e apresenta variabilidade, apesar de ser 

amplamente utilizado. 
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20 - A respeito da dermatite irritativa, assinale a alternativa correta. 
 

a) A dermatite de contato irritativa é a segunda forma mais comum de doença de pele ocupacional, sendo que a primeira é 
alérgica. 

b) Diversos mecanismos estão envolvidos na dermatite de contato irritativa, especialmente a sensibilização por via sistêmica. 
c) A dermatite de contato irritativa pustulosa e acneiforme resulta da exposição a bactérias que colonizam a pele doente. 
d) Histologicamente, a dermatite irritativa se caracteriza por espongiose, necrose de queratinócitos epidérmicos e infiltrado 

inflamatório neutrofílico. 
►e) Uma grande variedade de sais metálicos pode causar dermatite irritativa, levando ao aparecimento de foliculite, alterações 

pigmentares e ulcerações. 
 
21 - A respeito de anti-histamínicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os anti-histamínicos são a base da terapêutica nos pacientes com urticárias, embora nem todos respondam e apenas 10% 
dos pacientes apresentem clareamento total ou quase total das lesões. 

b) Clorfeniramina, hidroxizina, difenidramina e doxepina são anti-histamínicos clássicos, enquanto acrivastatina, cetirizina, 
loratadina e cimetidina são de segunda geração na urticária crônica. 

►c) A família piperadina de anti-histamínicos engloba a fexofenadina, a cetirizina e a desloratadina. 
d) Cimetidina e ranitidina são bloqueadores H1 frequentemente associados no tratamento da urticária. 
e) Desloratadina tem uma meia-vida curta, 10-12 horas, sendo por isso recomendada em casos agudos. 

 
22 - Casos familiares de urticária podem ser avaliados como angioedema hereditário. Nesse sentido, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) O tratamento da deficiência do inibidor de C1 esterase é igual ao dos outros tipos de angioedema. 
b) Concentrado de inibidor de C1 esterase não é utilizado no tratamento. 
c) Inibidor de C1 esterase oral pode ser administrado como profilaxia das crises rotineiras. 
►d) Ácido tranexâmico por 48 horas antes e depois de procedimentos cirúrgicos pode ser profilaxia eficaz. 
e) Esteroides como estanozolol ou danazol constituem tratamentos de segunda linha para pacientes não responsivos a 

terapêuticas habituais. 
 
23 - Em relação à urticária vasculite, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A biópsia da lesão cutânea é essencial e deve ser obtida nas primeiras 2 horas da lesão. 
2. A presença de vasculite leucocitoclásica com dano das células endoteliais e depósito de fibrina são sinais cardiais. 
3. Pacientes com urticária vasculite requerem rastreamento para lúpus eritematoso. 
4. Hipocomplementemia é o achado laboratorial mais frequente em 30% dos casos, apesar de hematúria sem doença 

renal ocorrer em grande número de pacientes. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
24 - Com relação à esclerodermia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A esclerodermia sistêmica limitada é caracterizada por alterações fibróticas de pele localizadas nos dedos, mãos e 
face e inclui a síndrome CREST. 

(   ) A disfunção vascular e as lesões endoteliais representam eventos tardios na patogênese da esclerodermia sistêmica. 
(   ) A esclerose simétrica cutânea proximal às articulações metacarpofalangeanas ou metatarsofalangeanas é o único 

critério diagnóstico maior. 
(   ) A esclerose sistêmica difusa é associada a comprometimento sistêmico tardio (depois de 5 anos) e pior prognóstico. 

 

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

►a) V – F – V – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) V – F – V – V. 
e) F – V – F – V. 

 
25 - Em relação ao fenômeno de Raynaud, é correto afirmar: 
 

a) Vasoespasmo episódico das vênulas digitais é o mecanismo principal, resultando em alteração da coloração dos dedos. 
b) O fenômeno de Raynaud primário ocorre em cerca de 30% da população. 
c) A injúria isquêmica ocorre nas formas primária e secundária da doença. 
d) Anticorpo anti-Scl-70 está presente em mais de 90% dos casos do fenômeno de Raynaud secundário. 
►e) O fenômeno de Raynaud ocorre em duas situações: o primário, em mulheres jovens sem antecedentes de doenças pré-

existentes, e o secundário, associado a doença de base. 
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26 - A hipersensibilidade alérgica de contato é a base patogênica da dermatite alérgica. Em relação à sua indução, é correto 
afirmar: 

 

a) As células de Langerhans são uma exigência absoluta para que ocorra a sensibilização. 
►b) A ativação das células de Langerhans está associada a indução de secreção de citocinas (IL-1Beta, IL-6, IL-12 e quimiocinas), 

aumento da expressão de moléculas da superfície celular (MHC I e II) e alteração na captura e apresentação de antígenos. 
c) A maioria dos haptenos induz uma resposta de células T na qual as células CD4+ efetoras são as principais envolvidas. 
d) Doses extremamente altas do hapteno podem resultar em tolerância. 
e) As células T preparadas nos linfonodos que drenam a pele expressam marcador de localização para a pele (CLA), não sendo, 

portanto, capazes de penetrar nela. 
 
27 - Em relação às quimiocinas e citocinas da psoríase, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A psoríase é considerada uma doença protótipo de células T helper tipo I (Th1). 
b) Quantidades aumentadas de IFN gama e IL2 são observadas nas lesões de psoríase. 
c) Quantidades reduzidas de IL 10 são observadas na pele doente. 
d) A resposta da psoríase ao ustequinumabe, um anticorpo monoclonal contra a subunidade p40 de IL12 e IL23, sustenta 

evidências adicionais para o papel dessas citocinas. 
►e) Os níveis circulatórios de INF gama correlacionam-se com a gravidade da doença. 

 
28 - Recentemente, critérios clínicos para o diagnóstico de dermatite atópica foram sugeridos pela American Academy of 

Dermatology Consensus Conference on Pediatric Atopic Dermatitis. Entre as características clínicas sugeridas, é correto 
afirmar: 

 

a) Prurido e história pessoal de atopia são características essenciais. 
b) Queratose pilar, ictiose vulgar e xeroses são características associadas. 
c) Curso crônico e recorrente é uma característica importante. 
►d) Início precoce e histórico pessoal ou familiar de atopia estão entre as características importantes. 
e) Alterações oculares ou periorbitais são características essenciais. 

 
29 - Schnitzler e colaboradores descreveram em 1974 uma variante rara de urticária crônica caracterizada por: 
 

►a) lesões recorrentes não pruriginosas com febre intermitente, dor óssea, artralgia ou artrite, aumento do VHS e gamopatia 
monoclonal de IGM. 

b) lesões agudas não pruriginosas com febre intermitente, dor epigástrica, artralgia ou artrite, aumento do VHS e gamopatia 
monoclonal de IGG. 

c) lesões recorrentes pruriginosas com febre intermitente, dor óssea, artralgia ou artrite, aumento do VHS e gamopatia 
monoclonal de IGM. 

d) lesões recorrentes não pruriginosas com febre intermitente, dor epigástrica, artralgia ou artrite, aumento do VHS e gamopatia 
monoclonal de IGA. 

e) lesões recorrentes não pruriginosas com febre persistente, dor óssea, artralgia ou artrite, sem aumento do VHS e gamopatia 
monoclonal de IGM. 

 
30 - Paciente de 25 anos apresenta lesões papulosas múltiplas transitórias de 2-3 mm de diâmetro circundadas por eritema 

importante que ocorrem 15 minutos após estímulo indutor de suor, como exercícios físicos, banho ou estresse emocional. 
Qual é o diagnóstico? 

 

a) Urticária de pressão tardia. 
b) Urticária vibratória. 
►c) Urticária colinérgica. 
d) Urticária adrenérgica. 
e) Urticária vasculite. 

 
31 - Em relação à fotoalergia, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As reações fotoalérgicas ocorrem como resultado de uma hipersensibilidade celular. 
2. As reações fotoalérgicas são idiossincrásicas e podem ser mantidas na ausência de exposição solar excessiva. 
3. As reações fotoalérgicas são de natureza mais crônica que as fototóxicas. 
4. A exposição crônica a medicamentos fotoalérgicos pode ocasionalmente levar a uma dermatite actínica crônica com 

fotossensibilidade persistente por anos após o medicamento ter sido eliminado. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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32 - Em relação aos exantemas medicamentosos, é correto afirmar: 
 

a) A erupção começa classicamente 2-3 dias após o início de uma nova medicação. 
b) No caso de reexposição inadvertida, as lesões podem demorar até 14 dias para se desenvolver. 
c) Edema de face e eosinofilia periférica sugerem bom prognóstico. 
►d) Lesões em membranas mucosas e pele dolorosa podem anunciar uma necrólise epidérmica tóxica. 
e) Exantemas virais são facilmente distinguíveis dos farmacogênicos, pois são mais frequentemente morbiliformes. 

 
33 - No vitiligo, em pacientes com dificuldade de repigmentação, o transplante autólogo pode ser realizado. São critérios gerais 

de seleção para o procedimento, EXCETO: 
 

a) vitiligo estável por mais de 6 meses. 
►b) pacientes a partir de 2 anos. 
c) ausência de fenômeno de Koebner. 
d) teste de minienxerto positivo. 
e) tendência nula a formação de queloides. 

 
34 - Qual das características abaixo NÃO é encontrada na síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada? 
 

►a) Episclerite. 
b) Meningite asséptica. 
c) Disacusia. 
d) Poliose. 
e) Uveíte. 

 
35 - Paciente de 45 anos iniciou com área eritematosa dolorosa quente e exsudativa de celulite extensa em coxa esquerda e, 

após 36 horas, evoluiu rapidamente com placas acinzentadas mal definidas e bolhas hemorrágicas. Qual a conduta correta 
nesse caso? 

 

a) Antibioticoterapia com sulfametoxazol/trimetropim sistêmica. 
b) Se o paciente for neutropênico, é preciso considerar a cobertura antibiótica para meningococo. 
►c) Fasciotomia. 
d) Drenagem da secreção com colocação de dreno de Penrose. 
e) Início de terapia antirretroviral. 

 
36 - Com relação à tínea capitis, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O padrão endothrix resulta da infecção por fungos antropofílicos do gênero Trichophyton e é caracterizado por 
artroconídeos não fluorescentes dentro da haste do pelo. 

(   ) O padrão ectothrix é sempre fluorescente à lâmpada de Wood. 
(   ) O favo é forma grave de tínea de couro cabeludo com fluorescência branco-azulada à lâmpada de Wood. 
(   ) O kérion é causado pela infecção por T. schoeleinii. 

 

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

a) F – V – V – F. 
►b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) F – V – V – V. 
e) V – F – F – V. 

 
37 - Em relação às espécies de Malassezia causadoras de dermatoses, é correto afirmar: 
 

a) A M. furfur está envolvida somente na pitiríase versicolor. 
b) A M. globosa está envolvida na dermatite seborreica, na pustulose cefálica neonatal e na psoríase. 
►c) A M. pachydermatis foi implicada em infecções sistêmicas e pode ter participação nas otites externas. 
d) A M. obtusa é a mais frequentemente isolada em lesões de dorso. 
e) A M. sloofiae é a mais frequentemente isolada em lesões únicas de tronco. 

 
38 - Em relação à epidermodisplasia verruciforme (EV), é correto afirmar: 
 

a) A doença geralmente inicia na vida adulta, em áreas fotoexpostas. 
b) A herança segue um padrão autossômico dominante em grupos de casamento consanguíneo.  
c) Queratoses actínicas aparecem após os 60 anos e evoluem para carcinoma espinocelular, em alguns anos. 
►d) Cerca de duas dúzias de tipos de HPV foram descritos em associação a essa doença, e alguns deles (principalmente os tipos 

5 e 8) estão associados a cânceres cutâneos na EV. 
e) Os tumores malignos na EV têm alto potencial metastático. 

 
39 - Em relação à dermatomiosite, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A frequência relatada de malignidade interna associada a essa doença ocorre na forma adulta e não juvenil. 
b) Como a dermatomiosite, os pacientes com dermatomiosite sem miosite têm risco aumentado para carcinomas associados. 
c) A doença pulmonar ocorre entre 15-30% dos pacientes com dermatomiosite. 
d) A calcinose cutânea é mais comum na dermatomiosite juvenil que na do adulto. 
►e) Pulmão e próstata são os locais de malignidade mais frequentemente encontrados na dermatomiosite paraneoplásica. 
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40 - Em relação ao sarampo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O período de incubação é de 10-14 dias. 
(   ) É causado por um parapoxvírus. 
(   ) As manchas de Koplik são patognomônicas. 
(   ) Otite, encefalite e miocardite são possíveis complicações. 

 

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

►a) V – F – V – V. 
b) F – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – F – F. 

 


