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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – MÉDICO (DERMATOLOGISTA) 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

____________________________________________ 
Texto para as questões 1, 2 e 3:  
 

Eu faço não com a cabeça 
 

O homem se aproxima no ponto de ônibus. 
Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas 
que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para 
ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. 
Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com 
a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. 

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma 
pessoa acocorada junto à parede. Estou com pressa, 
respondo sem falar. 

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso 
de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria 
hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma 
malha a mais na vasta rede. 

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no ca-
lor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se 
eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água 
filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar 
o leite. Então não compro. 

Traço a cidade na reta dos meus passos, na 
fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me 
falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar 
de tudo o que me falta. 

Então estendo a mão para pedir também. E 
nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o 
vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as va-
rejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa. 

Vou eu no corredor das ruas. 
Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me 

leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me 

serviu o jantar. 
Eu tão gentil. 
– Moça?… a senhora podia… 
– Não posso. 
– … dizer onde fica a “Praça XV”? 
As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas 

para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para 
as mulheres, que espancarão os meninos porque nada 
ganharam.  

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em 
potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. 

O cego vende lixas de unha que não compro 
porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que 

não compro porque não tenho barba. E agulhas de cos-
tura, que não compro porque não são da marca que me 
agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, por-
que todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo 
dia não há dinheiro que chegue. 

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora 
poderia…  

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora po-
deria… 

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não 
atende. Madame está viajando. Aqui não mora nin-
guém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cui-
dado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. 
Passe outro dia. 

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Des-
vio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me 
olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou 
com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com 
a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. 
Faço não. Não. Com a cabeça. 
Marina Colasanti 
____________________________________________ 

1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, 

Marina Colasanti pretende revelar que: 
 
I – não tem interesse pela venda de produtos comerci-
alizados na rua, sem procedência, sem qualidade e 
sem fiscalização.  
II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela ci-
dade afora, já tão contaminada por gente economica-
mente desfavorecida.  
III – despreza os encontros rotineiros com os pedin-
tes, a mendicância e a desonestidade social. 
IV – não quer se envolver com as questões sociais, in-
dignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos 
grandes centros.  
 

De acordo com o contexto apresentado, está correto 
o que se afirma em: 
 
A) III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me serviu o 
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jantar. 
Eu tão gentil.” 
 

Considerando o contexto em que se insere o trecho 
acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em 
sua expressividade, a presença de:  
 
 

A) humor. 
B) ironia. 
C) intertextualidade. 
D) polissemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as 

situações vivenciadas nesta crônica culminam para 
que a narrativa apresentada: 
 

I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura 
diante das dificuldades, mentiras ou verdades, revela-
das pelo cotidiano social de quem vive às margens da 
sociedade.  
II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos 
cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados 
socialmente. 
III – revele o comportamento preconceituoso e arro-
gante de muitas pessoas economicamente desfavore-
cidas.   
IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge 
não se importar com o sofrimento alheio.  
 
De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as 
proposições que: 
 

A) apenas I está correta. 
B) apenas II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Em análise o emprego da vírgula no período com-

posto: 
 

I – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
II – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
III – Os supermercados, na última década, cresceram 

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
IV – Na última década, os supermercados cresceram 
muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
  
Sobre os casos apresentados, está correto o que se 
verifica APENAS em: 
 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos: 

 
I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pes-
soas é o serviço voluntário nos fins de semana. 
II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de 
cenário para o nosso piquenique.  
III – Os moradores de rua que são analfabetos recebe-
rão aulas noturnas na universidade.  
IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no 
site dos vestibulares  precisam fazer nova inscrição 
para acesso ao edital.  
 

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e de-
pois das orações sublinhadas mudaria o sentido pro-
posto em: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns pe-

ríodos para análise: 
 

I – Não deixam de ser impressionantes, neste mo-
mento, as discussões acerca da política de ajuda hu-
manitária.   
II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão 
passada, os levantamentos de preços.  
III – Está comprovado, diante da coleta de dados e de-
poimentos, as fraudes na construção do novo viaduto. 
IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos can-
didatos, muitos boatos relacionados às irregularidades 
da prefeitura.   
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De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer 
que: 
 

A) apenas III está incorreto. 
B) apenas II e IV estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e IV estão corretos. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando da concordância verbal com o 

pronome “se”: 
 

I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da 
política nacional.  
II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa 
não feita resolvesse a formação pessoal.  
III – Durante a apresentação da peça teatral, obser-
vou-se pequenos desvios no texto.   
IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os 
empregados do setor de marketing. 
 
De acordo com as regras gramaticais, está correto o 
que se apresenta em: 
 
A) I e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjuga-

das no modo Imperativo, estão devidamente empre-
gadas nos períodos abaixo. 
 
I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com 
esse tempo chuvoso. 
II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque 
tens prova o dia todo amanhã.   
III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, 
do contrário, você perderá metade deles pelo cami-
nho até a escola.  
IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para pro-
curar jabuticabas maduras. 
 
Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos 
como correta(s): 
 
A) II e IV. 
B) III e IV. 

C) I, II e III. 
D) apenas III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os 

exemplos: 
 

I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas 
as condições de higiene eram muito precárias. 
II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das 
crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da 
casa. 
III – Não seria mesmo possível que entre você e eu 
houvesse tantas intrigas e desafetos. 
IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu reco-
lher e lavar as louças.  
 

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se 
apresenta em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HA-

VER: 
 

I – Quantas soluções haveriam, se todos se compro-
metessem a ajudar. 
II – Imagino que devem existir poucos atletas em con-
dições de vencer a maratona. 
III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em 
extrema pobreza no Brasil.  
IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o 
mundo, haverá esperanças. 
 

O emprego dos verbos citados está correto em: 
 

A) II e IV, apenas. 
B) II e III. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma 

criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, 
possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. 
Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma 
cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se 
fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com 
quantas cabeças ficaria a assutadora criatura?   

 
 

A) 35 

B) 36 

C) 33 

D) 34 

E) 32 

____________________________________________ 

12. Considere as proposições  p  e  q  mostradas 

nos itens abaixo: 
 

p: Bruno é cantor 

q: Caio é maestro 
 

Como podemos representar por meio de conectivos 
lógicos a proposição composta dada: 
 

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno 
não é cantor e Caio não é maestro.” 
 

A) (p  q) → (~p  ~q) 
B) (p  q)  (~p  ~q) 
C) (p  q)  (p  q) 
D) (p  q)  (~p  ~q) 
E) (p  q) → (~p  ~q) 
____________________________________________ 

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem 

alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do 

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava 
em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer 
uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto an-
dar, exatamente no meio da subida, para descansar. 
Qual é o andar em que mora Sabrina? 
 

A) 22 

B) 24 

C) 18 

D) 20 

E) 26 

____________________________________________ 

14. Considere que em determinado departamento 

da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 
8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar 
uma comissão interna nesse departamento contendo 
4 funcionários. De quantos modos podemos formar 
essa comissão interna considerando que André pre-
cisa obrigatoriamente estar nela? 
 
A) 120 

B) 210 

C) 24 

D) 35 

E) 21 

____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta  

 

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gan-
cheiro.” 
 
A negação dessa proposição será: 
 

A) se nasci em Governador Celso Ramos então não 
sou Gancheiro. 
B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gan-
cheiro. 
C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gan-
cheiro. 
D) se não nasci em Governador Celso Ramos então 
sou Gancheiro. 
E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gan-
cheiro. 
____________________________________________ 

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de 

rearranjo das letras de uma palavra para produzir ou-
tras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a 
palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O 
número total de anagramas que podemos formar com 
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essa palavra em que as consoantes aparecem sempre 
juntas e em qualquer ordem, é de: 
 

A) 36 

B) 24 

C) 06 

D) 48 

E) 72 

____________________________________________ 

17. Omar escreveu em árabe o número da casa 

dele, que possui três algarismos, em uma placa deco-
rativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das 
centenas do número da casa de Omar, obtemos o nú-
mero da casa de Hana, e ao se remover o algarismo 
das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o 
número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se so-
mar os números das casas dos três, obtém-se um total 
de 672. Com base nessas informações, pode-se con-

cluir que o algarismo  do número da casa de Omar é 
o 
 

 
 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

____________________________________________ 

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, inde-

pendente do valor lógico das proposições que a cons-
tituem, são chamadas tautologias. Entre as opções 
abaixo, é uma tautologia: 
 
A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é 
cantor. 
B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é 
cantor. 
C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é can-
tor. 
D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é can-
tor. 
E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor. 
____________________________________________ 

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreve-

ram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminató-
ria foram desclassificados 21 deles por não cumprirem 
uma das tarefas previstas no regulamento. Dos ho-
mens que permaneceram no concurso, 27 usavam al-
guma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatua-
gem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes 
que usavam piercing e que possuíam alguma tatua-
gem pelo corpo foram para a final do concurso, pode-
mos concluir que o número mínimo de homens finalis-
tas foi: 
 

A) 13 

B) 5 

C) 14 

D) 7 

E) 27 

____________________________________________ 

20. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da 
distância que correu no dia anterior, formando assim 
uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá 
percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para 
essa maratona? 
 

A) 11,625 km 

B) 23,25 km 

C) 23,50 km 

D) 23,625 km 

E) 22,50 km 

____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Na epiderme humana possuímos na maior de 

sua extensão 4 camadas de tecidos, mas uma “Ca-
mada extra está presente nas regiões palmoplantares, 
onde a pele é mais espessa e nos lábios”. Portanto 
qual camada de tecido está sendo descrita? 
 
 

A) Camada granulosa. 
B) Camada córnea. 
C) Camada basal. 
D) Camada lúcido. 
E) Camada espinhosa. 
____________________________________________ 

22. Qual estrutura não faz parte da derme? 

 

A) Glândulas sebáceas. 
B) Glândulas sudoríparas. 
C) Melanócitos.   
D) Folículos pilosos. 
E) Terminações nervosas. 
____________________________________________ 

23. Sobre a vascularização da pele, assinale a alter-

nativa correta conforme as afirmações abaixo. 
 

I - A pele é composta por uma vasta rede de vasos 
sanguíneos, que lhe proporcionam os elementos nu-
tritivos, recolhem as substâncias residuais e contri-
buem, igualmente, para o controlo da temperatura do 
corpo, e por inúmeras artérias, que lhe transportam o 
sangue rico em oxigênio e nutrientes. 
II – Verticalmente, pequenas vênulas que, ao unirem-
se às papilas dérmicas, se transformam em finos capi-
lares, que se encarregam das trocas entre o sangue e 
a pele. 
III - Estes capilares vão posteriormente unir-se e trans-
formar-se em arteríolas que se alastram a um plexo 
de artérias dispostas em paralelo com a rede venosa. 
 

A) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
B) Está correta apenas a alternativa II. 
C) Está correta apenas a alternativa III. 
D) Estão corretas as alternativas II e III. 
E) Está correta apenas a alternativa I. 
____________________________________________ 

24. Sobre os desmossomos podemos afirmar? 

 
I – Desmossomo é uma junção celular constituída por 
duas partes, uma delas na membrana de uma das cé-
lulas e a outra, na membrana da célula vizinha. 
II – Um desmossoma consiste de duas placas circula-
res de proteínas especiais (placoglobinas e desmopla-
quinas), uma em cada célula. De ambas as placas par-
tem filamentos constituídos por outras proteínas (des-
mogleínas e desmocolinas), que atravessam as mem-
branas plasmáticas e atingem espaço entre as células 
onde se associam. 
III – As partes das placas desmossômicas voltadas 
para o interior das células associam-se aos filamentos 
de queratina do citoesqueleto, promovendo o firme 
ancoramento do desmossomo em toda a estrutura ce-
lular. 
 
A) Alternativas corretas I, II. 
B) Alternativas corretas I, II e III. 
C) Alternativas corretas I, III. 
D) Alternativas corretas II e III. 
E) Alternativas incorretas I, II e III. 
____________________________________________ 

25. Na derme que se localizam os vasos sanguíneos 

que nutrem a epiderme, vasos linfáticos e também os 
nervos e os órgãos sensoriais a eles associados. Por-
tanto assinale a alternativa incorreta sobre esses ór-
gãos sensoriais. 
 

A) Corpúsculo de Krause: sensíveis ao frio. 
B) Órgão de Ruffini: sensíveis ao calor. 
C) Corpúsculo de Vater-Pacini: sensores de adaptação 
lenta, detectam vibrações. 
D) Célula de Merckel: sensíveis a tacto e pressão. 
E) Corpúsculo de Meissner: com função de detecção 
de pressões de frequência diferente. 
____________________________________________ 

26. Em estudos embrionários a pele tem origem 

em camadas germinativas diferentes, portanto qual 
alternativa está correta? 
 

A) A epiderme tem origem na ectoderme, enquanto a 
derme e o tecido adiposo subcutâneo têm origem me-
sodérmica. 
B) A derme tem origem na ectoderme, enquanto a 
epiderme e o tecido adiposo subcutâneo têm origem 
mesodérmica. 
C) O tecido adiposo tem origem na ectoderme, en-
quanto a epiderme e a derme têm origem mesodér-
mica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proteína
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D) A epiderme e a derme tem origem na ectoderme, 
enquanto o tecido adiposo subcutâneo têm origem 
mesodérmica. 
E) A epiderme e o tecido adiposo subcutâneo tem ori-
gem na ectoderme, enquanto a derme têm origem 
mesodérmica. 
____________________________________________ 

27. As infecções de pele e partes moles (IPPM) são 

infecções que acometem as camadas da pele e/ou dos 
tecidos abaixo da pele, podendo ser classificada em 
relação à? 
 

I – profundidade e tecido afetado. 
II – quanto à extensão. 
III – local de aquisição do agente etiológico. 
 

A) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
B) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
C) Estão corretas apenas as alternativas I e III. 
D) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
E) Estão incorretas as alternativas I, II e III. 
____________________________________________ 

28. A presença de fatores que podem interferir no 

sucesso do tratamento antimicrobiano, formam a 
base para uma nova forma de classificar estas infec-
ções, adotada em diretrizes mais recentes, conforme 
o assunto assinale a alternativa que condiz com o as-
sunto, segundo as Infecções de Pele e Partes Moles 
(IPPM)? 
 
I – Infecções complicadas: infecções localizadas ou ex-
tensas, nas quais inexistem fatores que possam inter-
ferir na ação dos antimicrobianos. 
II – Infecções complicadas: infecções que cursam com 
a presença de sinais de gravidade, com ou sem fatores 
complicadores. 
III – Infecções graves: infecções localizadas ou exten-
sas, com presença de fatores que podem interferir na 
ação dos antimicrobianos, aumentando o risco de fa-
lha terapêutica ou desfecho desfavorável. 
 

A) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
B) Está correta apenas a alternativa I. 
C) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
D) Estão corretas apenas as alternativas I e III. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
____________________________________________ 

29. Sobre as Celulites necrotizantes, estão corretas 

as afirmativas abaixo, exceto? 

 
A) Com intenso processo inflamatório e comprometi-
mento da perfusão com necrose de tecidos superfici-
ais. 
B) A formação de coleções infectadas são frequentes. 
C) As celulites necrotizantes geralmente decorrem de 
infecções que ocorrem a partir da ruptura da integri-
dade da pele. 
D) Podem ter penetração de germes nas camadas su-
perficiais e mais profundas da pele, mas sem atingir a 
fáscias. 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
____________________________________________ 

30. A oxigênioterapia hiperbárica (OHB) consiste 

em uma modalidade de tratamento na qual oxigênio é 
administrado a um paciente mediante um dispositivo 
chamado de câmera hiperbárica. Portanto este trata-
mento além de diminuir a hipoxia e isquemia tecidual, 
também possui outros efeitos secundários, que são? 
 
I – Aumento de eficiência da fagocitose. 
II – Proliferação de fibroblastos. 
III – Aumento da produção de citocinas. 
IV – Promover morte bacteriana diretamente. 
 

A) Estão corretas apenas as alternativas II, III e IV. 
B) Estão corretas apenas as alternativas I, II. 
C) Estão corretas apenas as alternativas I, IV. 
D) Estão corretas apenas as alternativas I, II e IV. 
E) Estão corretas as alternativas I, II, III e IV. 
____________________________________________ 

31. Micoses são infecções causadas por fungos que 

atingem a pele, as unhas e os cabelos. São particular-
mente frequentes nos trópicos, onde existem condi-
ções ideais de calor e umidade, necessárias para o de-
senvolvimento dos fungos, segundo o Portal da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia. Portanto assinale a 
alternativa incorreta sobre as afirmativas abaixo. 
 

A) versicolor: apresenta-se clinicamente como man-
chas brancas, descamativas, que podem estar agrupa-
das ou isoladas. Normalmente surgem na parte supe-
rior dos braços, tronco, pescoço e rosto. Ocasional-
mente, podem se apresentar como manchas escuras 
ou avermelhadas, daí o nome versícolor. 
B) Tineas (tinhas): manifestam-se como manchas ver-
melhas de superfície escamosa, crescem de dentro 
para fora, com bordas bem delimitadas, apresentando 
pequenas bolhas e crostas. O principal sintoma é Piti-
ríase coceira. 
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C) Onicomicoses: geralmente a unha se descola do 
leito e se torna mais espessa. Pode também haver 
mudança na coloração e na forma. 
D) Candidíase: pode se manifestar de diversas formas, 
como placas esbranquiçadas na mucosa oral, comum 
em recém-nascidos (“sapinho”); lesões fissuradas no 
canto da boca (queilite angular) mais comum no 
idoso; placas vermelhas e fissuras localizadas nas do-
bras naturais (inframamária, axilar e inguinal), ou en-
volver a região genital feminina (vaginite) ou mascu-
lina (balanite), provocando coceira, manchas verme-
lhas e secreção vaginal esbranquiçada. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
____________________________________________ 

32. Uma doença que afeta um milhão de brasilei-

ros e é facilmente reconhecida por causa das manchas 
brancas na pele, chamada de Vitiligo, tem como seu o 
Dia Mundial do Vitiligo comemorando em qual dia e 
mês? 
 

A) 26 de julho. 
B) 26 de junho. 
C) 28 de junho. 
D) 29 de julho. 
E) 27 de junho. 
____________________________________________ 

33. Buscando engajar todos os seguimentos da so-

ciedade e a própria classe médica no reconhecimento 
do papel do médico dermatologista, a Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia (SBD) lança oficialmente sua 
nova campanha de valorização profissional, portanto 
assinale a alternativa correta sobre o assunto. 
 

I - Com a marca “Sua pele sua vida”, a iniciativa é mais 
um projeto da SBD para ressaltar a competência do 
médico para realizar diagnóstico, prevenção e trata-
mento de doenças relacionadas à pele, aos cabelos e 
às unhas, incluindo procedimentos cirúrgicos e estéti-
cos, que nas mãos de profissionais não habilitados, 
podem expor pacientes a situações de risco. 
II - As diretrizes da campanha estimulam a reflexão do 
tema, ressaltando a qualificação, o profissionalismo e 
a competência do médico para realizar ações que, 
quando colocadas nas mãos de outros profissionais, 
podem expor pacientes a situações de risco, incluindo 
risco de vida. 
III - A Lei do Ato Médico (Lei Federal nº 12.842/2013) 
define os atos privativos de médico no seu art. 4º, en-
tre eles a indicação da execução e execução de proce-
dimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos 

ou estéticos. 
 

A) Estão corretas todas as alternativas. 
B) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
C) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
D) Estão corretas apenas as alternativas I e III. 
E) Estão incorretas as alternativas I, II e III. 
____________________________________________ 

34. Sobre o Vitiligo podemos afirmar, exceto? 

 

A) O dano na pele é frequentemente determinada por 
área de despigmentação, fenômeno esse denominado 
isomórfico ou Köebner. 
B) O vitiligo é doença cutânea adquirida, idiopática, 
caracterizada por máculas branco-nacaradas de dife-
rentes tamanhos e formas com tendência a aumentar 
centrifugamente de tamanho. 
C) O vitiligo vulgar aparece precocemente na vida, en-
tre cinco e 30 anos de idade, e não está associado às 
doenças auto-imunes, enquanto a forma segmentar 
pode aparecer em qualquer idade e evolui geralmente 
por surtos muitas vezes associados à ocorrência de 
doenças auto-imunes, principalmente as tireoidianas. 
D) O vitiligo localizado pode ser classificado em focal 
com presença de uma ou mais máculas acrômicas em 
uma determinada área, sem distribuição específica ou 
Segmentar com presença de uma ou mais máculas 
acrômicas envolvendo um segmento unilateral do 
corpo, frequentemente seguindo a distribuição de um 
dermátomo. 
E) Vitiligo generalizado pode ser classificado em Acro-
facial com presença de lesões típicas na parte distal 
das extremidades e face; ou Vulgar com máculas acrô-
micas de distribuição aleatória; ou Mista com acrofa-
cial e vulgar, segmentar e acrofacial e/ou vulgar. 
____________________________________________ 

35. Em conformidade com a Lei nº 13.427, de 30 

de março de 2017, incluiu um inciso da Lei 8080/90, 
descrevendo um grande ganho para uma determinada 
população descoberta pelo SUS, portanto a referida 
lei incluiu? 
 

A) Organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência do-
méstica em geral, que garanta, entre outros, atendi-
mento, acompanhamento psicológico e cirurgias plás-
ticas reparadoras. 
B) Integração em nível executivo das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico. 
C) Capacidade de resolução dos serviços em todos os 
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níveis de assistência. 
D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie. 
E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 
____________________________________________ 

36. Conforme a Lei Federal 8080/90, no seu Art. 3º, 

são determinantes e condicionantes a saúde, exceto? 
 

A) O lazer. 
B) O transporte. 
C) O meio ambiente. 
D) A atividade física. 
E) A família. 
____________________________________________ 

37. O Ministério da Saúde anunciou que o termo 

DST, doenças sexualmente transmissíveis, deixará de 
ser usado, tomando como base medida já usada na 
Organização Mundial da Saúde, portanto a nova no-
menclatura adotada será? 
 

A) Patologias sexualmente transmissíveis. 
B) Moléstias sexualmente transmissíveis. 
C) Infecções sexualmente transmissíveis. 
D) Doenças sexualmente transmissíveis. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

38. As doenças granulomatosas não infecciosas 

compreendem um grupo de afecções representadas, 
ao exame histopatológico, por granulomas sem a par-
ticipação etiopatogênica dos agentes infecciosos. Con-
forme o assunto acima citado podemos afirmar como 
exemplos de Granulomas necrobióticos, exceto? 
 
A) Granuloma anular. 
B) Sarcoidose. 
C) Granuloma actínico. 
D) Nódulo reumatoide. 
E) Granuloma multiforme. 
____________________________________________ 

39. Nas últimas décadas, as análises epidemiológi-

cas da Leishmania brazilienses têm sugerido mudan-
ças no padrão de transmissão da doença, inicialmente 
considerada zoonose de animais silvestres, que aco-
metia ocasionalmente pessoas em contato com as flo-
restas. Posteriormente, a doença começou a ocorrer 
em zonas rurais, já praticamente desmatadas, e em 

regiões periurbanas, contudo observa-se a existência 
de três perfis epidemiológicos. Assinale a alternativa 
correta sobre os três perfis epidemiológicos, segundo 
o manual de vigilância da leishmaniose tegumentar do 
Ministério da Saúde de 2017. 
 

I - Silvestre – em que ocorre a transmissão em áreas 
de vegetação primária (zoonose de animais silvestres). 
II - Ocupacional ou lazer – em que a transmissão está 
associada à exploração desordenada da floresta e der-
rubada de matas para construção de estradas, extra-
ção de madeira, desenvolvimento de atividades agro-
pecuárias, ecoturismo (antropozoonose). 
III - Rural ou periurbana – em áreas de colonização 
(zoonose de matas residuais) ou periurbana, em que 
houve adaptação do vetor ao peridomicílio (zoonose 
de matas residuais e/ou antropozoonose). 
 
A) Estão corretas apenas as alternativas I, III. 
B) Estão corretas apenas as alternativas I, II. 
C) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
D) Estão corretas apenas as alternativas II, III. 
E) Estão incorretas as alternativas I, II e III. 
____________________________________________ 

40. Em que dia e mês se comemora o dia do mé-

dico dermatologista? 
 

A) 16 de fevereiro. 
B) 05 de fevereiro. 
C) 10 de fevereiro. 
D) 01 de fevereiro. 
E) 05 de janeiro. 
____________________________________________ 

 


