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Parte 1 - Dissertativa  

4 questões – 5 (cinco) pontos cada 

 

Questão 1 

Homem, 68 anos, branco, trabalhador rural, natural e procedente de Cunha/ SP. 
Ao exame: Úlcera, 2 cm, fundo limpo, bordas elevadas, localizada no antebraço 
direito. 

A) Diagnóstico 

B) Três diagnósticos diferenciais 

C) Tratamento(s) 

Questão 2 

Sífilis 

A) Tríade de hutchinson  

B) Tratamento da sífilis secundária 

C) Quanto ao VDRL explique: FALSO POSITIVO e FALSO NEGATIVO 

Questão 3 

Herpes simples 

A) Manifestações clínicas 

B) O que encontramos no citodiagnóstico de Tzank? 

C) O que é eczema herpético? 

Questão 4 

Cite duas manifestações dermatológicas da tuberculose cutânea e descreva o 
exame dermatológico. 

 

 



Parte 2 – Múltipla Escolha 

30 questões – 1 (um) ponto cada 

1- Qual antibiótico não deve ser associado à isotretinoína e qual o possível efeito 
colateral dessa associação:  
A) cefalosporinas - hepatite medicamentosa  
B) cefalosporina - hidrocefalia de pressão normal  
C) tetraciclinas - hipertensão intracraniana 
D) beta-lactâmicos - fotossensibilidade  
E) quinolonas – fotossensibilidade 
 
2- Assinale a correspondência correta:  
A) nevo sebáceo  
B) tricoblastoma/ tricoepitelioma 
C) hiperplasia sebácea  
 
1. Pápulas amareladas com depressão central na face e às vezes, tronco. São 
benignas. 
2. Mal-formação congênita folicular, sebácea e apócrina, campo fértil para o 
desenvolvimento de neoplasias anexiais secundárias.  
3. Pápulas ou nódulos cor da pele na face e tronco, principalmente no nariz. Podem 
ser únicos ou múltiplos (Doença de Brooke).  
 
A) A2/ B3/ C1  
B) A3/ B3/ C1  
C) A2/ B1/ C3  
D) A1/ B3/ C2  
E) A1/ B2/ C3  
 
3- Descamação interdigital no 4o e 5o pododáctilos com fissura há cerca de 10 dias. 
Paciente refere prurido. Qual a principal hipótese diagnóstica e o tratamento?  
A) Tinea interdigitalis - corticoide + antifúngico tópico  
B) Trauma - antibiótico tópico  
C) Trauma - corticoide + antibiótico tópico  
D) Tinea interdigitalis - antifúngico tópico  
E) Tinea com infecção bacteriana secundária - corticoide + antibiótico + antifúngico 
tópico 
 
4- A presença de nervo espessado emergindo de lesão de placa eritematosa com 
alteração de sensibilidade e de sudorese, configura a lesão em raquete. Tal lesão é 
típica da seguinte forma de hanseníase: 
A) Indeterminada 
B) Tuberculoide 
C) Dimorfa 
D) Virchoviana 
E) Tal lesão não pertence à hanseníase 
 
5- Em relação ao Teste de Mitsuda, assinale a correta: 

I. É um exame com valor diagnóstico e prognóstico  
II. A leitura é realizada após 72 horas da aplicação  

III. Avalia a imunidade celular específica de um indivíduo contra o bacilo de 
Hansen  

IV. O teste de Mitsuda negativo significa que o paciente não entrou em contato 
com o bacilo  



V. O teste de Mitsuda positivo significa que o paciente tem certo grau de 
resistência à infecção. 
 

A) II e III estão corretas 
B) I, II e IV estão incorretas 
C) Apenas V está correta 
D) Todas estão corretas 
E) II, III e IV estão incorretas 

 
6- O que se entende por espaços intertriginosos? 
A) Mucosas próximas à pele 
B) Áreas cutâneas revestidas de pelos 
C) Superfícies cutâneas com comprometimento da evaporação 
D) Pregas cutâneas 
E) NDA 
 
7- Tratamento dermatológico que compreende a utilização de luz e cromóforos: 
A) Crioterapia 
B) Laserterapia 
C) Wavetronic 
D) Hyfrecator 
E) Eletrocautério simples 
 
8- Na etiopatogenia dos Pênfigos o que significa o termo acantólise? 
A) Perda de adesão dermo-epidérmica 
B) Lise e clivagem a nível de camada córnea 
C) Perda da adesão entre as células da camada de Malpighi 
D) Perda da adesão entre os queratinócitos da camada basal 
E) Lise dos hemidesmossomos 
 
9- Quanto aos inibidores da IL17 (Secuquinumabe/ Ixequizumabe), qual seu principal 
efeito adverso? 
A) Conjuntivite 
B) Reação anafilática 
C) Candidíase 
D) Herpes zoster 
E) NDA 
 
10- População que apresenta maior incidência de CEC em relação ao CBC: 
A) negróides 
B) trabalhadores rurais 
C) caucasianos 
D) HIV positivos 
E) transplantados 
 
11- São critérios diagnósticos da Dermatite Atópica, exceto: 
A) história familiar ou pessoal de atopia e dermografismo branco 
B) pitiríase alba e queratose pilar 
C) Prega de Dennie Morgan e ictiose 
D) palidez centro facial e escurecimento orbitário 
E) hiperlinearidade palmar e pitiríase rósea 
 
12- Paciente do sexo feminino, 50 anos, que compareceu ao serviço médico, com 
queixa de vermelhidão nas áreas expostas ao sol, dificuldade de extensão dos 
membros, dores no corpo e ao exame dermatológico foi observado: eritema, edema 



periorbitário e regiões malares, poiquilodermia em V do decote, dorso superior com 
vasos dilatados nas dobras ungueais posteriores. Pensar em qual patologia e que 
exames pedir? 
A) Hanseníase – Baciloscopia, biópsia, FAN, função hepática. 
B) Esclerodermia – FAN, CPK, Aldolase 
C) Lupus – FAN, CPK, Aldolase, biópsia. 
D) Dermatomiosite – CPK, aldolase, TGO, TGP, FAN, eletromiografia, biópsia muscular/ 
pele. 
E) NDA 
 
13- No defeito ectodérmico congênito anidrótico (Síndrome de Christ-Siemens-
Touraine) estão presentes, exceto: 
A) Anidrose 
B) Tricorrexe nodosa 
C) Hipoplasia dentária (principalmente caninos e incisivos) 
D) Hipotricose e onicodistrofias 
E) Maior frequência no sexo masculino 
 
14- A Leucoplasia Pilosa Oral encontrada nos indivíduos HIV positivos é causada por 
qual agente etiológico? 
A) HSV 8 
B) Herpes simples 
C) Citomegalovirus 
D) Epstein barr 
E) HSV 10 
 
15- Sinais diagnósticos específicos podem ajudar no diagnóstico de determinados 
distúrbios. Relacione as doenças com seus sinais diagnósticos adequados e assinale 
alternativa que contempla a sequência correta. 
 

1) Sinal de Darier                                                    
2) Patergia                                                               
3) Fenômeno de Koebner                                       
4) Sinal de Nikolsky                                            
5) Luz de Wood   
6) Diascopia                                                     

 
A) 1B/ 2C/ 3A/ 4F/ 5D/ 6E 
B) 1A/ 2C/ 3E/ 4D/ 5B/ 6F 
C) 1A/ 2D/ 3B/ 4C/ 5F/ 6E 
D) 1B/ 2F/ 3E/ 4C/ 5A/ 6D 
E) NDA                                                                                              
 
                                                                                                               

A. Psoríase 
B. Urticaria pigmentosa 
C. Pioderma gangrenoso 
D. Eritrasma 
E. Sarcoidose 
F. Pênfigo vulgar 

16- O exame microscópico das condições cutâneas revelam achados 
diagnósticos. Relacione cada condição mórbida, com a prova diagnóstica adequada e 
assinale a alternativa correta: 
A) Coloração de Gram 
B) Hidróxido de Potássio 
C) Esfregaço de Tzanck 
D) Ácido Periódico de Schiff (PAS) 
 

 
 



1. Tinha do pé 
2. Herpes Zoster 
3. Eritrasma 
4. Lupus Eritematoso 
 
A) A2/ B1/ C3/ D4 
B) A1/ B3/ C2/ D4 
C) A1/ B3/ C4/ D2 
D) A3/ B2/ C1/ D4 
E) A3/ B1/ C2/ D4 
  
17- Em qual doença infecto-contagiosa do tipo exantemático a administração de 
penicilina constitui o tratamento de escolha? 
A) Rubéola 
B) Sarampo 
C) Escarlatina 
D) Eritema infeccioso 
E) Roséola infantum 
 
18- Quais são as doenças atribuídas à picada de carrapato? 
A) Borreliose, Leishmaniose 
B) Leishmaniose, Tifo exantemático 
C) Atrofodermia de Pasini-Pierini, Sarcoidose 
D) Eritema crônico migratório, Acrodermatite crônica atrofiante 
E) NDA 
 
19- Homem, 40 anos, apresentando em região genital placa hipocrômica, atrófica, 
endurecida, há aproximadamente 1 ano. Dificuldade para urinar. 
Qual sua hipótese diagnóstica? 
A) Balanite xerótica obliterante 
B) Eritroplasia de Queyrat 
C) Balanite plasmocitária de Zoom 
D) Leucoplasia 
E) Candidíase 
 
20- Medicamentos capazes de desencadear erupção acneiforme: 
A) Halogenados (Iodo, Bromo) 
B) Vitamina B12 (cianocobalamina) 
C) Isoniazida 
D) Anticoncepcionais orais 
E) Todas as anteriores 
 
21- Cinco dias após o início de uma amigdalite acompanhada de artralgia, um paciente 
de 32 anos vem a apresentar lesões cutâneas simetricamente distribuídas na face de 
extensão de ambos os braços e no dorso das mãos. São pápulas e placas, 
eritematosas, bem delimitadas, salientes (semelhante a urticas) e cujo centro se 
apresenta discretamente deprimido e violáceo ou hemorrágico (aspecto em alvo). Qual 
dermatose é mais provável? 
A) Dermatose hemorrágico-pigmentada 
B) Exantema medicamentoso, maculo-papuloso 
C) Eritema polimorfo 
D) Psoríase exantemática 
E) Eritema nodoso 
 
22- A estomatite moriforme de Pupo, é encontrada na: 



A) Leishmaniose tegumentar americana 
B) Esporotricose disseminada 
C) Rinosporidiose 
D) Feohifomicose 
E) Paracoccidioidomicose 
 
23- Recém-nascido apresentando na língua, mucosa jugal e palato áreas 
esbranquiçadas salpicadas com tendência à confluência e facilmente removível com 
espátula. Qual o diagnóstico mais provável? 
A) Difteria 
B) Liquen plano das mucosas 
C) Manchas de Koplik 
D) Candidíase 
E) Leucoplasia pilosa oral 
 
24- Dermatose na qual se observa formação de bolhas intraepidérmicas: 
A) Eritema multiforme 
B) Dermatite herpetiforme 
C) Epidermólise bolhosa distrófica 
D) Penfigóide bolhoso 
E) Pênfigo vulgar 
 
25- Qual dos sinais e sintomas abaixo enumerados não é característico da 
eritromelalgia? 
A) Evolução crônica 
B) Dor 
C) Manifestação paroxística 
D) Vasodilatação 
E) Comprometimento vascular 
 
26- Clinicamente a Sífilis é classificada em diferentes estágios. Qual a manifestação 
característica da Sífilis primária? 
A) Condiloma plano 
B) Gomas 
C) Roséola sifilítica 
D) Cancro duro 
E) Alopecia em clareiras 
 
27- Dos corticoides, qual induz maior catabolismo muscular? 
A) Triancinolona 
B) Betametasona 
C) Hidrocortisona 
D) Prednisona 
E) Dexametasona 
 
28- Assinale a alternativa incorreta sobre as complicações após preenchedores como o 
ácido hialurônico na pele: 
a)  A equimose é a principal complicação. Ocorre minutos a horas após a injeção do 
preenchedor devido à laceração de vasos sanguíneos e compressão imediata deve ser 
aplicada no local assim que o sangramento for detectado. 
b) O efeito Tyndall pode acontecer quando o preenchedor é aplicado muito 
profundamente na pele e a hialuronidase é o tratamento recomendado. 
 



c)  Neovascularização pode se formar no local da injeção dérmica de preenchedor após 
dias a semanas. Regride espontaneamente em 3-12 meses ou pode ser tratada com luz 
intensa pulsada. 
d)  A hiperpigmentação pós inflamatória ocorre mais frequentemente nos fototipos IV-VI 
e deve ser diferenciada do depósito de hemossiderina pós-hematoma. 
e) O edema pós-preenchimento acontece horas após o procedimento e não apresenta 
sinais inflamatórios, podendo ser tratado com resfriamento local. 

29- Menina de 1 ano com quadro de rarefação capilar em todo o couro cabeludo desde 
o nascimento. No exame dermatológico foram observadas hastes capilares curtas e 
finas, mais evidentes na região occipital. A tricoscopia do couro cabeludo revelou fios 
com estreitamentos periódicos com intervalos regulares, dando ao cabelo a aparência 
das contas de um rosário.  
Qual o diagnóstico? 
A) Tricotiodistrofia 
B) Pili torti 
C) Moniletrix 
D) Wooly hair 
E) Pili annulati 
 
30- Paciente masculino, 12 anos, com diagnóstico de síndrome mielodisplásica e 
submetido a transplante de medula óssea, foi encaminhado para a dermatologia por 
apresentar verrucose generalizada. No exame dermatológico apresentava pápulas 
verrucosas, queratósicas, esbranquiçadas e com bordas regulares, localizadas na ponta 
nasal, mãos, cotovelos e membros inferiores. Nos joelhos e no pé direito, principalmente 
à direita, as lesões verrucosas confluíam formando grandes placas. Lesões mucosas 
ausentes. 

Esta condição é causada por qual agente etiológico? 

A) Herpes simples vírus II 
B) Papilomavirus humano 
C) Citomegalovírus 
D) Vírus Epstein Barr 
E) Parapoxvírus  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


