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Questão 17 

A ligação ao ribossomo na subunidade 50S da bactéria com 
inibição da síntese proteica é um mecanismo de ação 
antibacteriana de drogas das classes: 

A) Cefalosporinas e quinolonas. 

B) β-lactâmicos e macrolídeos. 

C) Metronidazol e cefalosporinas. 

D) Lincosamidas e macrolídeos. 

E) Sulfamidas e quinolonas. 

 

Questão 18 

Com relação às doenças orais, assinale a alternativa correta: 

  

A) A glossite romboidal mediana é uma condição benigna e 
frequente na população geral. 

B) A gengivite descamativa é um marcador observado em 
várias doenças de condições imunomediadas. 

C) Presença de língua pilosa é um sinal importante de 
doença carencial. 

D) Grânulos de Fordyce são glândulas écrinas localizadas 
na região do vermelhão do lábio superior e mucosa oral. 

E) A língua plicata é frequentemente encontrada em 
associação com a língua pilosa. 

 

 

Questão 19 

Sobre o acantoma fissurado, podemos afirmar que: 

A) Há presença de múltiplas pápulas ou placa nas 

extremidades. O estudo patológico revela presença de 

queratinócitos grandes e uniformes com citoplasma 

abundante e núcleo alargado. 

B) A lesão se caracteriza por pápula eritematosa solitária 

na perna. O estudo patológico revela presença de zona 

bem demarcada de hiperplasia psoriasiforme com 

queratinócitos pálidos e alargados. 

C) Há presença de múltiplas pápulas ou placas 

hiperpigmentada nas extremidades. O estudo patológico 

revela presença de zona bem demarcada de hiperplasia 

psoriasiforme com queratinócitos pálidos e alargados. 

D) A lesão se caracteriza por placa normocrômica ou com 

leve eritema próximo a orelha. O estudo patológico 

revela processo inflamatório que visa eliminar o 

colágeno anormal. 

E) A lesão se caracteriza por placas normocrômicas ou com 

leve eritema próximo a orelha. O estudo patológico 

revela presença de queratinócitos grandes e uniformes 

com citoplasma abundante e núcleo alargado. 

Questão 20 

Com relação às alopecias, assinale a alternativa correta: 

A) Alopecia psoriasiforme induzida por inibidor de TNF-
gama geralmente leva a uma alopecia cicatricial. 

B) A foliculite decalvante faz parte da tétrade de oclusão 
folicular, que inclui hidradenite supurativa, acne 
conglobata ecusto pilonidal. 

C) Moniletrix, caracterizada pela torção da fibra capilar em 
seu próprio eixo, faz parte da síndrome associada a 
anormalidades ectodérmicas. 

D) Na alopecia de tração a perda de cabelo é reversível. 

E) Tricorrexe nodosa é a mais comum de todas as 
anormalidades estruturais da haste pilosa e está 
associada ao aumento da fragilidade dos pelos. 

 

Questão 21 

 

A doença de Behçet se associa à presença de __________ e 

possui etiologia não completamente esclarecida. É uma 

doença rara em __________. A talidomida é uma opção 

terapêutica com boa resposta, porém deve-se atentar à 

possibilidade de ____________ e ____________. 

  

Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

A) Uveíte; diabéticos; diarreia; recorrência. 

B) Vasculite cutânea; diabéticos; linfopenia; anemia 
hemolítica. 

C) Eritema nodoso; tabagistas; neuropatia periférica; 
recorrência. 

D) Úlceras genitais; hipertensos; diarreia; linfopenia . 

E) Lesões arboriformes na mucosa; hipertensos; 
eritrodermia; leucocitose. 

 

Questão 22 

Uma mulher, 50 anos de idade, diabética, foi encaminhada 
para o ambulatório de dermatologia para avaliar lesões nas 
regiões pré-tibiais há 3 anos. Ao exame clínico, a paciente 
apresentava múltiplas placas atróficas, róseo-castanhas com 
teleangectasias centrais. Diante desse caso clínico, assinale 
a alternativa correta: 

  

A) No exame histopatológico, o granuloma é semelhante ao 
da sarcoidose. 

B) Essa doença tem uma predileção pela região pré-tibial, 
seguida pelo dorso. 

C) Além do diabetes, deve-se avaliar a função tireoidiana. 

D) Uma das complicações é a ulceração decorrente de 
trauma local. 

E) A remissão espontânea ocorre na maior parte dos casos. 
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Questão 23 

Na Púrpura de Henoch-Schönlein, pode-se ter vasculite 

___________, presença de imunofluorescência 

______________ e envolvimento  ___________ dos casos. 

  

Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

 

A) Linfocítica; indireta com presença de C3; renal em cerca 
de 50%. 

B) Linfocítica; direta com presença de C3; gastrointestinal 
em cerca de 25%. 

C) Leucocitoclástica; direta com depósitos perivasculares 
de C3 e IgA; gastrointestinal em cerca de 25%. 

D) Granulomatosa; direta com depósitos perivasculares de 
C3 e IgA; gastrointestinal em cerca de 60%. 

E) Leucocitoclástica; direta com depósitos perivasculares 
de C3 e IgA; renal em cerca de 50%. 

 

Questão 24 

Com relação à anatomia da pele, assinale a alternativa 
correta: 

   

A) Hemidesmossomo é uma placa de aderência que une as 
células basais às células espinhosas. 

B) A membrana basal é constituída por 
mucopolissacarídeos neutros e é visível pela coloração 
hematoxilina-eosina. 

C) O principal componente da lâmina densa é o colágeno 
IV. 

D) A zona da sublâmina densa é composta por fibrilas de 
ancoragem, feixes de microfibrilas e as fibras colágenas. 

E) Estrato lúcido está presente nas regiões palmo-
plantares e situa-se entre a camada granulosa e 
malpighiana. 

 

Questão 25 

O impetigo é afecção que pode se manifestar na forma clínica 

__________, que é a apresentação  ___________ comum da 

doença e pode se associar com a _________ . 

  

Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

A) Bolhosa; mais; glomerulonefrite. 

B) Não bolhosa; mais; glomerulonefrite. 

C) Bolhosa; menos; febre reumática. 

D) Não bolhosa; menos; febre reumática. 

E) Bolhosa; mais; febre reumática. 

Questão 26 

Com relação à Síndrome de Sézary, assinale a alternativa 
correta: 

   

A) A tríade de Sézary é composta de eritrodermia, 
linfadenopatia generalizada e a presença das células de 
Sézary na pele. 

B) As células de Sézary são linfócitos T ou B neoplásicos. 

C) A contagem absoluta de células de Sézary de ao menos 
1000 células por ml faz parte dos critérios para o 
diagnóstico dessa doença. 

D) Na síndrome de Sézary pode ocorrer uma expressão 
aberrante de antígenos comuns de linfócitos T imaturos. 

E) Os critérios para estabelecer o diagnóstico da síndrome 
de Sézary são baseados no quadro clínico. 

 

Questão 27 

Sobre à sífilis congênita, assinale a alternativa correta: 

  

A) O risco maior de transmissão da mãe para o feto ocorre 
no início do 9º mês de gravidez, podendo levar a morte 
fetal ou sífilis congênita grave. 

B) A transmissão placentária ocorre se houver a infecção 
até 1 semana antes do parto. 

C) Surdez do oitavo nervo, ‘ intersticial e anomalia dentária 
fazem parte da tríade de Hutchinson, que são os 
estigmas da sífilis congênita. 

D) O exame do liquor deve ser realizado se o neonato 
apresentar suspeita de sífilis congênita. 

E) A droga de escolha para tratamento da sífilis congênita 
é a penicilina benzatina. 

 

Questão 28 

Mulher, 30 anos de idade, primigesta na 36ª semana de 

gravidez, refere aparecimento de lesões com intenso prurido 

nas estrias da região abdominal. Com relação a este quadro, 

é correto afirmar: 

   

A) As recidivas são frequentes em gestações 
subsequentes. 

B) O risco fetal se correlaciona com a gravidade do quadro. 

C) As características histológicas são inespecíficas, 
imunofluorescência direta negativa e exames 
laboratoriais de rotina normais. 

D) Geralmente o quadro inicia-se antes do terceiro trimestre 
da gravidez. 

E) O quadro clínico caracteriza-se por bolhas tensas em 
especial na região umbilical. 
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Questão 29 

Com relação aos autoanticorpos associados às doenças 
autoimunes do tecido conjuntivo, assinale a afirmativa 
correta: 

 

A) No lúpus eritematoso, a presença do anticorpo anti-ds-
DNA indica a probabilidade de acometimento renal. 

B) Anticorpos antitopoisomerase I possuem baixa 
especificidade para esclerodermia e sua presença indica 
risco aumentado para doença intersticial pulmonar. 

C) Anticorpo antifibrilarina (U3-RNP) apresenta alta 
especificidade para dermatomiosite e indica maior risco 
para hipertensão arterial pulmonar. 

D) Anticorpos anti-La/SS-B no lúpus neonatal estão 
associados ao bloqueio cardíaco congênito. 

E) O anticorpo anti-Mi-2 está presente em alta frequência 
na dermatomiosite do adulto e juvenil. 

 

Questão 30 

Com relação às mucinoses, assinale a alternativa correta: 

 

A) Escleromixedema caracteriza-se por gamopatia 
monoclonal e erupção papular generalizada com 
comprometimento inclusive das mucosas. 

B) A avaliação da função tireoidiana deve ser realizada no 
mixedema localizado e escleromixedema generalizado. 

C) Mixedema localizado foi descrito em pacientes HIV 
positivos. 

D) Escleredema tipo I, que é precedido por infecção do trato 
respiratório superior ou inferior pode ter evolução fatal se 
houver um comprometimento interno. 

E) A mucinose folicular limitada à face em crianças está 
associada ao linfoma cutâneo de células T. 

 

Questão 31 

Um homem, 25 anos de idade, apresenta quadro de dermatite 

atópica grave sendo tratado com metotrexato. Subitamente, 

o paciente apresenta erosões monomóficas de 2 a 3 mm, com 

crostas hemorrágicas na face. Diante desse quadro, a melhor 

conduta é: 

 

A) Biópsia com imunofluorescência direta. 

B) Iniciar antibioticoterapia. 

C) Realizar a citologia de Tzanck. 

D) Aumentar a dose do imunossupressor. 

E) Associar a fototerapia. 

Questão 32 

Com relação aos tumores cutâneos em associação com as 
síndromes hereditárias, é correto afirmar: 

  

A) Angiofibromas múltiplos faciais representam um dos 

critérios maiores no diagnóstico da neurofibromatose.  

B) Triquilemoma múltiplos estão presentes na Síndrome de 

Muir Torres que é causada por mutações no gene PTEN. 

C) Se há presença de tumores sebáceos múltiplos deve-se 

avaliar a possibilidade da síndrome de Gardner. 

D) Angioqueratomas múltiplos são um achado 

mucocutâneo da doença de Fabry que é associada a 

defeito no transporte renal e intestinal de aminoácidos. 

E) Carcinoma basocelular pode fazer parte da síndrome do 

carcinoma basocelular nevóide, síndrome de Bazex-

Dupré-Christol e síndrome de Rombo. 

 

Questão 33 

Um homem, 72 anos de idade, refere emagrecimento de 8kg 

nos últimos 3 meses. Ao exame, apresenta estomatite grave 

intratável e presença de bolhas flácidas e tensas pelo corpo. 

As neoplasias mais comumente associadas a essa condição 

são: 

 

A) Adenocarcinoma de mama e carcinoma de pulmão. 

B) Linfoma não Hodgkin e adenocarcinoma de mama. 

C) Linfoma não Hodgkin e leucemia linfocítica crônica. 

D) Sarcomas e carcinoma de pulmão. 

E) Leucemia linfoide aguda e carcinoma de pulmão. 

 

Questão 34 

Com relação ao hemangioendotelioma kaposiforme, é correto 
afirmar: 

  

A) Tumor raro da infância, localmente agressivo e com alto 
poder de metástase. 

B) Apresenta semelhança histológica com sarcoma de 
Kaposi, inclusive com a presença do vírus HHV-8. 

C) Hemangioma infantil não faz parte do diagnóstico 
diferencial. 

D) O hemangioendotelioma kaposiforme involui 
espontaneamente. 

E) Uma das complicações desse tumor é a associação com 
o fenômeno de Kasabach-Merrit que pode levar a 
criança ao óbito. 
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Questão 35 

Em relação ao papilomavírus humano (HPV), assinale a 
alternativa correta: 

A) O tumor de Buschke-Lowenstein (condiloma acuminado 
gigante) é um tumor que ocorre nas regiões anorretal e 
genital, associado aos tipos de HPV de alto risco, HPV 
16 e HPV 18. 

B) A hiperplasia epitelial focal ou doença de Heck está 
associada aos HPV 13 ou 32, sendo rara na população 
caucasiana e apresenta alto potencial de malignização. 

C) A eritroplasia de Queyrat ocorre na pele glabra do pênis 
ou vulva e contém tipos de HPV de alto risco, 
predominantemente HPV 16. 

D) O tumor de Ackerman faz parte do grupo de carcinomas 
verrucosos que são localmente invasivos, destrutivos e 
apresentam alto poder de metastatização. 

E) Câncer de orofaringe associado ao HPV têm um 
prognóstico pior do que os cânceres de orofaringe HPV-
negativos. 

 

Questão 36 

Com relação ao xeroderma pigmentoso, é correto afirmar 
que: 

  

A) Os 7 grupos de complementação geneticamente 
diferentes estão associados cada um a um local 
diferente de comprometimento no reparo por excisão de 
nucleotídeo genômico global dos danos de DNA 
induzidos por radiação ultravioleta. 

B) Não existe relação com neoplasias internas. 

C) Existe uma variante cuja alteração se deve à mutação 
do gene que codifica o RNA polimerase h. 

D) Além do comprometimento cutâneo, podem ocorrer 
anormalidades oculares e cardiológicas. 

E) Por ser uma doença autossômica recessiva, muitas das 
manifestações clínicas já estão presentes ao 
nascimento. 

 

Questão 37 

Um homem, 30 anos de idade, apresenta mancha branca na 
região proximal das unhas do segundo, terceiro e quarto 
quirodáctilo direito há 6 meses. Diante desse quadro, além da 
pesquisa para fungo, qual outro exame deve ser solicitado: 

 

A) Liquor. 

B) Sorologia para HIV. 

C) Ultrassom abdominal. 

D) Dosagem sérica de ácido fólico e ferritina. 

E) Mielograma. 

Questão 38 

Um paciente procura o pronto-atendimento com quadro de 

erupção cutânea extensa tipo exantemática. Refere uso de 

anticonvulsivante e apresenta febre. Os primeiros exames 

laboratoriais mostram hemocultura negativa, sorologias para 

hepatites negativas e linfócitos atípicos. Os achados mais 

importantes para confirmação diagnóstica são: 

 

A) Coombs indireto negativo e trombocitopenia. 

B) Hipoglicemia e linfocitose. 

C) Redução das transaminases e Coombs direto negativo. 

D) Eosinofilia e aumento de transaminases. 

E) Aumento de transaminases e anti-Ro positivo. 

 

Questão 39 

Marque a opção que apresenta corretamente o exame usado 
para monitorar a atividade da doença e a respectiva doença: 

 

A) IgE na dermatite atópica isolada; C-ANCA na 
granulomatose de Wegener. 

B) Anti-ds DNA nas nefrites lúpicas; C-ANCA na 
granulomatose de Wegener. 

C) IgA na dermatite atópica isolada; Anti-ds DNA nas 
nefrites lúpicas. 

D) IgE na dermatite atópica isolada; FAN no lúpus 
subagudo. 

E) IgM na dermatite atópica isolada; anti-RO no lúpus 
subagudo. 

 

Questão 40 

Uma mulher, 35 anos de idade, apresenta fotossensibilidade 

e pápulas eritematosas no dorso das mãos. Os exames 

laboratoriais mostram aumento de transaminases hepáticas. 

A capilaroscopia periungueal mostra capilares com 

densidade normal, porém há aumento significativo de 

tortuosidade.  

A principal hipótese diagnóstica é: 

 

A) Dermatomiosite. 

B) Erupção polimorfa a luz. 

C) Eritema pérnio. 

D) Infiltração linfocitária de Jessner. 

E) Lúpus eritematoso sistêmico. 
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Questão 41 

O actinomicetoma é mais frequentemente causado por: 

 

A) Acremonium spp. 

B) Madurella grisea. 

C) Prototeca wickerhamii. 

D) Nocardia brasiliensis. 

E) Phialophora verrucosa. 

 

Questão 42 

O sinal de Hutchinson pode ser observado na: 

 

A) Síndrome de Laugier-Hunziker. 

B) Doença de Cowden. 

C) Síndrome de Gardner. 

D) Síndrome de Muir-Torre. 

E) Doença de Paget. 

 

Questão 43 

Assinale a alternativa que apresenta um efeito já 

demonstrado da radiação ultravioleta (UV) B: 

 

A) Ter maior penetração na pele quando comparado à UV 
tipo A. 

B) Formar dímeros de citosina. 

C) Induzir a expressão de peptídeos antimicrobianos. 

D) Reduzir a isomerização do colecalciferol. 

E) Aumentar a expressão de colagenases na 
esclerodermia. 

 

Questão 44 

Com relação às doenças do cabelo, pode-se afirmar que: 

 

A) Na Síndrome de Netherton, além do Pili torti se observa 
ictiose linear circunflexa. 

B) Na doença de Menkes causada por mutações na 
ATP7A, além do Pili torti se observa retardo psicomotor. 

C) As pacientes com acidúria argininosuccínica geralmente 
apresentam a tricorrexe invaginata. 

D) A tricorrexe invaginata está associada preferencialmente 
a retardo mental e citrulinemia. 

E) Na doença de Carvajal, o cabelo lanoso decorre de 
mutação da placoglobina. 

Questão 45 

O granuloma da sarcoidose, além de células epitelioides, é 

composto por: 

 

A) Degeneração de colágeno dérmico central. 

B) Células gigantes multinucleadas. 

C) Linfócitos. 

D) Degeneração dos folículos pilosos. 

E) Células gigantes uninucleadas. 

 

Questão 46 

Com relação às porfirias pode-se afirmar que: 

 

A) A uroporfirinogênio descarboxilase está alterada na 

porfiria cutânea tarda. 

B) O depósito de porfirinas na pele é ativado pela luz 

ultravioleta na faixa de 240 a 320 nm. 

C) O defeito enzimático da ALA-sintetase ocorre na porfiria 

aguda intermitente. 

D) A doença de Gunther ocorre por deficiência da 

protoporfirinogenio oxidase. 

E) A porfiria variegata apresenta alteração da enzima 

ferroquelatase. 

 

Questão 47 

O tratamento das dermatoses psicogênicas pode ser 

conduzido da seguinte forma: 

 

A) A doxepina na depressão não deve ser usada 

principalmente em quadros de prurido. 

B) Nos quadros de ansiedade a buspirona age rápido e 

deve ser usada por um mês só pois pode causar 

dependência. 

C) A pimozida é contraindicada para delírio de parasitose. 

D) Nos distúrbios de ansiedade pode utilizar-se doxepina 

em baixas doses. 

E) Escitalopram é indicado para quadros de psicose, mas 

pode aumentar o intervalo Q-T. 
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Questão 48 

Com relação às buloses é correto afirmar: 

  

A) No pênfigo induzido por drogas, os grupos sulfidrila 
interagem com desmogleína 1 e desmogleína 3. 

B) O pênfigo paraneoplásico caracteriza-se pela presença 
de autoanticorpos IgG anti-colágeno tipo VII. 

C) No pênfigo foliáceo há a presença de autoanticorpos 
antidesmogleína 1 e a subclasse predominante é a IgG 
na doença. 

D) No penfigóide bolhoso, os autoanticorpos dirigem-se 
contra BP 230 localizado na placa hemidesmossômica 
intracelular eBP 180 que é uma glicoproteína das fibras 
de ancoragem. 

E) O antígeno alvo do pênfigo herpetiforme é a 
desmocolina. 

 

Questão 49 

Malacoplaquia cutânea é uma infecção crônica 
granulomatosa rara e que ocorre principalmente em 
pacientes imunocomprometidos. Isso ocorre porque os 
neutrófilos desse grupo de pacientes são incapazes de 
destruir as bactérias de modo eficaz. 

Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que: 

 

A) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda 
afirmativa justifica a primeira. 

B) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda 
afirmativa não justifica a primeira. 

C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. 

D) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. 

E) As duas afirmativas são falsas. 

 

Questão 50 

Com relação às erupções por drogas, assinale a alternativa 
correta: 

A) Na pseudoporfiria induzida por medicamento, as 
erupções assemelham-se à porfiria cutânea tardia e 
níveis alterados de porfirina. 

B) Na síndrome de Stevens-Johnson e necrólise 
epidérmica tóxica, a esfoliação da pele deve-se à morte 
dos queratinócitos por apoptose. 

C) O sinal de Asboe-Hansen está presente na necrólise 
epidérmica tóxica e ausente na síndrome de Steven-
Johnson. 

D) Eritema pigmentar fixo em sua grande maioria é induzido 
por medicamentos e sua incidência pode aumentar na 
presença de infecções virais. 

E) Um dos critérios clínicos relacionados ao exantema 
intertriginoso simétrico e flexural relacionados a 
medicamentos (SDRIFE) é a presença de eosinofilia. 
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