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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue  são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D)   casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos-gerais-saude-publica-medicos



UFG/CS                                                                                   PREFEITURA DE GOIÂNIA                                        CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 16 anos, apresenta pápu-
las, pústulas, comedões e poucos nódulos distribuídos na 
face, região anterior e posterior do tronco. Refere uso de 
cremes por conta própria, cujos nomes não lembra, porém 
sem obter melhora. No quadro clínico descrito,

(A) o tratamento de escolha é a isotretinoína e deve ser 
iniciado o mais rápido possível, independente do re-
sultado dos exames, para evitar cicatrizes inestéticas.

(B) o diagnóstico provável é acne vulgar, que é uma afec-
ção  dos  folículos  pilossebáceos  causada  principal-
mente pelo Propionibacterium parvum.

(C) a classificação pode ser de uma acne conglobata e 
deve ser feito o diagnóstico diferencial com uma pio-
dermite facial.

(D) a patogenia envolve uma herança genética autossô-
mica dominante, um distúrbio de ceratinização folicu-
lar,  uma hipersecreção sebácea e uma participação 
de bactérias.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 60 anos, lavrador, apre-
senta ferida na asa nasal direita que não cicatriza há um 
ano. Refere sangramento quando seca o rosto com a toa-
lha. Com base nos dados acima, conclui-se que

(A) o carcinoma basocelular é um possível diagnóstico, e 
uma  biópsia  deve  ser  realizada  para  confirmação 
dessa hipótese.

(B) o carcinoma espinocelular é o diagnóstico mais pro-
vável,  e a exérese com margem de um centímetro 
deve ser realizada.

(C) a leishmaniose cutâneo-mucosa é o diagnóstico, e o 
tratamento com antimonial pentavalente deve ser rea-
lizado.

(D) a paracoccidioidomicose deve  ser  descartada,  e  a 
realização de uma tomografia de tórax é o exame de 
escolha.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fogo selvagem é uma doença autoimune que apresenta 
as seguintes características:

(A) ocorre de forma não endêmica e surge em mucosas 
de idosos.

(B) tem  ocorrência  universal  e  acomete  pacientes  na 
quarta década de vida.

(C) tem ocorrência familiar e acomete principalmente jo-
vens da área rural.

(D) responde bem ao tratamento com imunossupressores 
e é resistente a terapia com corticosteroide.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O vitiligo é uma leucodermia adquirida que se caracteriza 
por apresentar 

(A) máculas acrômicas secundárias à diminuição de me-
lanócitos.

(B) manchas hipocrômicas no início e evolui para acrômi-
cas marfínicas.

(C) máculas acrômicas na face e  região palmo-plantar, 
principalmente. 

(D) manchas hipocrômicas mal delimitadas de distribui-
ção assimétrica.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A psoríase infantil

(A) não evolui para forma eritrodérmica.

(B) acomete frequentemente a área da fralda. 

(C) não acomete a face.

(D) poupa as unhas.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a psoríase acomete a unha,

(A) o aspecto mais frequente é a onicólise distal.

(B) a distinção  de  onicomicose dermatofítica  é  de fácil 
identificação clínica. 

(C) pode preceder, por anos, as lesões cutâneas.

(D) as depressões cupuliformes são raras.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A erupção variceliforme de Kaposi é

(A) um quadro de disseminação do vírus herpético.

(B) uma infecção bacteriana aguda disseminada.

(C) causada pelo poxvírus e forma pústulas umbilicadas.

(D) uma erupção cutânea sem manifestações sistêmicas.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na dermatofitose é observado que

(A) os dermatófitos que causam a doença estão na forma 
assexuada.

(B) as lesões em imunocompetentes são extensas e reci-
divantes.

(C) a descamação normal da pele tende a facilitar a in-
fecção.

(D) a imunidade humoral é evidenciada pela reação à tri-
cofitina.

medico-dermatologista
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na dermatose por Siphonaptera (pulgas), 

(A) o agente causador é o  Pulex irritans que tem como 
hospedeiro normal o rato.

(B) observa-se urtica com formação de nódulo mais fre-
quentemente. 

(C) o agente causador é a  Tunga penetrans, que habita 
área urbana.

(D) observa-se pápula amarelada com ponto escuro cen-
tral.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 32 anos, do sexo feminino, natural e proce-
dente de Inhumas, Goiás, apresenta  quadro de duas pla-
cas eritemato-infiltradas no antebraço direito com altera-
ção  de  sensibilidade  térmica  há  aproximadamente  três 
meses. Foi tratada anteriormente com antialérgico, porém, 
sem melhora. Nesse caso, qual o diagnóstico e a conduta 
esperada?

(A) O provável diagnóstico é hanseníase virchowiana – e 
o tratamento com poliquimioterapia para multibacilar 
deve ser iniciado.

(B) O quadro é compatível com uma reação hansênica 
do tipo 2 – e coticosteroide oral deve ser prescrito.

(C) A principal  suspeita  é  hanseníase  tuberculoide  –  e 
deve-se iniciar quimioterapia para paucibacilar.

(D) A hipótese diagnóstica é reação hansênica do tipo 1 – 
e a talidomida deve ser prescrita após confirmação 
diagnóstica.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É característica da queratose actínica:

(A) apresentar lesão pré-cancerígena originária da cama-
da basal da epiderme.

(B) estar histopatologicamente relacionada ao carcinoma 
espinocelular.

(C) ser decorrente da exposição solar crônica em pesso-
as de fototipo IV.

(D) mostrar no histopatológico atipias em toda a epider-
me e pequenos focos de invasão na derme.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 45 anos, do sexo masculino, natural de Goiâ-
nia apresenta história de ferida na boca e bolhas no corpo 
que se rompem facilmente, há aproximadamente oito me-
ses. No exame dermatológico, apresentava exulceração e 
crosta na região anterior e posterior do tórax. A mucosa ju-
gal e a gengiva continham focos de exulceração com san-
gramento fácil. Com base nos dados fornecidos, conclui-
se que

(A) o quadro é compatível com pênfigo foliáceo e ativida-
de de autoanticorpos IgG4. 

(B) os doentes com este quadro apresentam autoanticor-
pos contra desmogleína 1 e 3.

(C) o antígeno relacionado a este quadro é uma caderina 
desmossômica de 180 kD.

(D) os doentes com este quadro podem apresentar uma 
incidência aumentada de HLA DR9.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  dermatite  atópica,  as  lesões  eczematosas  ocorrem 
principalmente devido à liberação de citocinas pelos linfó-
citos T ativados. Essa ativação de linfócitos T é bifásica e 
ocorre, sequencialmente, da seguinte forma:

(A) inicialmente, Th1 com liberação de INF-gama e, pos-
teriormente, Th2 com liberação de IL-4.

(B) inicialmente, Th1 com liberação de IL-4 e, posterior-
mente, Th2 com liberação de INF-gama.

(C) inicialmente, Th2 com liberação de INF-gama e, pos-
teriormente, Th1 com liberação de IL-4.

(D) inicialmente, Th2 com liberação de IL-4 e, posterior-
mente, Th1 com liberação de INF-gama.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ciclo biológico do Sarcoptes scabiei, variedade hominis, 
dura em torno de:

(A) 1 a 3 dias.

(B) 3 a 9 dias.

(C) 14 a 28 dias.

(D) 30 a 60 dias.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na etiopatogenia da dermatite atópica, 

(A) a imunidade humoral é a principal envolvida no apa-
recimento da lesão eczematosa.

(B) o ato de coçar não tem papel importante na produção 
da inflamação cutânea.

(C) a população de  S. aureus não está aumentada nas 
lesões ativas.

(D) a função de barreira da pele e os níveis de ceramidas 
estão diminuídos.

medico-dermatologista
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente adulta jovem, com quadro sugestivo de dermatite 
de contato por metal, apresenta  patch-test negativo para 
níquel. Neste caso, considera-se que

(A) este resultado exclui  o diagnóstico de dermatite de 
contato por metal.

(B) esta paciente pode ser sensível ao cobalto, pois este 
é contaminante do níquel, e os dois, geralmente, são 
encontrados juntos no mesmo material.

(C) patch-test  para o cromo pode ser positivo, pois esse 
metal é um contaminante frequente do níquel.

(D) a positividade ou não ao metal em questão só poderá 
ser  constatada  com a realização de um exame de 
sangue específico.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A manifestação que pode NÃO estar associada com o viti-
ligo é a seguinte:

(A) doença tireoideana

(B) diabetes mellitus

(C) alopecia areata 

(D) lúpus eritematoso sistêmico

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As principais células envolvidas na resposta imune na der-
matite de contato são: 

(A) queratinócitos

(B) células dentríticas indeterminadas

(C) células de Langerhans

(D) linfócitos B

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento da varicela com aciclovir oral

(A) é benéfico quando comparado a placebo, nas crian-
ças saudáveis.

(B) está indicado para adolescentes e adultos saudáveis, 
por seu benefício clínico.

(C) demonstra  ser  incapaz de  reduzir  as  complicações 
viscerais fatais nos pacientes imunodeprimidos.

(D) é contraindicado para gestantes, mesmo que tenham 
lesões cutâneas muito extensas.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A acne no neonato, geralmente,

(A) acomete mais o sexo feminino.

(B) é mais localizada, porém deixa cicatrizes.

(C) tem curso limitado, porém deve sempre ser tratada.

(D) está ligada a andrógenos adrenais.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de três anos com febre de 38,5 ºC, irritabilidade e 
dificuldade para alimentar-se, apresenta lesões nos lábios, 
na mucosa bucal e na região perioral, há cinco dias. Foi 
feito diagnóstico de herpes simples. Neste caso, a compli-
cação mais temida é:

(A) enterocolite

(B) glomerulonefrite

(C) hepatite medicamentosa

(D) meningoencefalite

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As piodermites são  processos infecciosos  causados por 
cocos  piogênicos e  estão  relacionadas a vários  fatores. 
Entre eles, deve ser considerado o seguinte:

(A) a interferência da flora residente, por facilitar a coloni-
zação.

(B) o pH alcalino, que dificulta, e o pH ácido, que facilita 
a infecção.

(C) a patogenicidade e o grau de virulência do germe.

(D) a umidade da pele, que dificulta a proliferação bacte-
riana quando aumentada.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na dermatite seborreica,

(A) pode haver evolução para eritrodermia.

(B) são raras as fissuras retroauriculares e do ouvido ex-
terno.

(C) há sempre o acometimento do couro cabeludo.

(D) deve ser solicitada sorologia para HIV, na maioria dos 
casos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas reações adversas medicamentosas por distúrbio imu-
nológico, a hipersensibilidade tem a seguinte característi-
ca:

(A) múltiplos tipos de erupção pela mesma droga.

(B) quantidades pequenas da droga não desencadeiam a 
erupção.

(C) na reexposição à droga a erupção desaparece.

(D) a hipersensibilidade à droga é transitória.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O agente que NÃO está relacionado à celulite dos mem-
bros inferiores de seres humanos é:

(A) Staphilococus aureus.

(B) Hemophilus influenza, tipo B.

(C) Streptococcus, grupo A.

(D) Erysipelothrix insidiosa. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A manifestação cutânea que NÃO está relacionada à rea-
ção ao uso de medicamentos é: 

(A) síndrome de Reiter

(B) erupção pigmentar fixa

(C) exantema agudo

(D) urticária

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dermatite seborreica do adulto apresenta as seguintes 
características:

(A) manchas eritemato-escamosas na face e crosta lác-
tea no couro cabeludo. 

(B) lesões eritemato-escamosas na face, no couro cabe-
ludo, nas regiões retroauricular, pubiana, axilar e mé-
diotorácica.

(C) dermatite mediotorácica de Brocq decorrente de tra-
tamento com substâncias irritantes e sensibilizantes.

(D) dermatite em área de dobras que pode ser associada 
a infecção e tem melhora com administração de zinco.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hanseníase virchowiana apresenta um polimorfismo de 
lesões cutâneas decorrentes de uma resposta imunológica 
alterada que pode acarretar 

(A) reação de Mitsuda positivo.

(B) baciloscopia negativa.

(C) níveis elevados de anticorpos para glicolipídio fenóli-
co I.

(D) grande número de células CD4 no tecido acometido.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fator de maior importância prognóstica no melanoma é:

(A) espessura de Breslow.

(B) nível de Clark.

(C) presença de ulceração.

(D) número de mitoses.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fator que NÃO está relacionado à prevalência das der-
matofitoses é:

(A) idade

(B) sexo

(C) cor da pele

(D) clima

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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