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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – A crioglobulinemia mista apresenta-se com, EXCETO: 

 

A. Livedo reticularis. 

B. Alterações renais. 

C. Crioglobulinas circulantes. 

D. Hipercomplementemia. 

E. Depósitos de imunocomplexos em tecidos. 

 

17 – No Escore de Acanthosis nigricans no pescoço, 2 pontos, 

indica que este está limitado à nuca. Tem a extensão máxima 

de: 

 

A. 5,5cm. 

B. 7,5cm. 

C. 9,0cm. 

D. 11,5cm. 

E. 15cm. 

 

18 – Crescem por continuidade e em profundidade (ulceração 

que vai para baixo) (não respeitando ossos nem cérebro). 

 

Este é um carcinoma basocelular (CBC) do tipo: 

 

A. Nódulo-ulcerado 

B. Terebrante 

C. Pigmentado 

D. Pagetóide 

E. Vegetante 
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19 – As Queratoses Actínicas apresentam-se por lesões com as 

seguintes características, EXCETO: 

 

A. Papulosas. 

B. Em placas. 

C. Acastanhadas. 

D. Não graxentas. 

E. Ásperas. 

 

20 – Pápulas eritematosas, escamativas, usualmente no tronco, 

poupando as palmas e plantas. 

 

A. Psoríase gotada. 

B. Psoríase em placas. 

C. Psoríase pustulosa localizada. 

D. Psoríase pustulosa generalizada. 

E. Psoríase eritrodérmica. 

 

21 – O diagnóstico da dermatite atópica é centrado nas 

manifestações clínicas da doença. Por meio de um conjunto de 

critérios clínicos, é possível realizar o diagnóstico fidedigno da 

doença. Como parâmetros para o diagnóstico de dermatite 

atópica tem-se a presença de prurido cutâneo somado a 3 ou 

mais dos critérios a seguir, que inclui, EXCETO: 

  

A. História de prurido envolvendo áreas flexurais ou 

cervical.  

B. História pessoal de asma ou rinite alérgica ou história 

familiar de doença atópica em parente de primeiro 

grau para menores de 6 anos.  

C. História de pele seca generalizada no último ano.  

D. Início das lesões de pele antes dos 2 anos de idade 

(esse critério somente é aplicado para pacientes com 4 

anos ou mais).  

E. Presença de 1 ou mais manifestações atípicas de 

dermatie atópica. 

 

22 – Refere-se à Infecção recorrente por herpes zoster, 

EXCETO: 

 

A. Dores nevrálgicas antecedendo as lesões cutâneas. 

B. Vesícula sobre base eritematosa. 

C. Erupção bilateral disposta em trajeto lateral linear e 

sinuoso. 

D. Pródromos: dor, febre, cefaléia, mal-estar. 

E. Regressão: 2-4 semanas. 

 

23 – No tratamento do Molusco Contagioso utiliza-se, 

EXCETO: 

 

A. Ácido retinóico 

B. Peróxido de benzoíla. 

C. Ácido salicílico. 

D. Solução de hidróxido de potássio 10% 

E. TCA 10% 

 

 

 

 

 

24 – Os medicamentos sistêmicos mais frequentemente 

responsáveis por erupções acneiformes são, EXCETO: 

 

A. Carbonato de cálcio. 

B. Isoniazida. 

C. Quinidina. 

D. Tiouréia. 

E. Ciclosporina A. 

 

25 – A Donovanose é uma doença crônica progressiva causada 

pela Calymmatobacterium granulomatis. Faz parte do 

tratamento, EXCETO: 

 

A. Doxiciclina 100mg, VO, de 12/12 horas, até a cura 

clínica (no mínimo por três semanas). 

B. Sulfametoxazol 600 mg + trimetoprin 120 mg, VO, de 

8/8 horas, até a cura clínica (no mínimo por 3 

semanas). 

C. Tianfenicol granulado, 2,5 g, VO, dose única, no 

primeiro dia de tratamento, depois 500 mg, VO, de 

12/12 horas, até a cura clínica. 

D. Ciprofloxacina 750 mg, VO, de 12/12 horas, até a cura 

clínica. 

E. Eritromicina 500 mg, VO, de 6/6 horas, até a cura 

clínica. 

 

26 – Quanto à acropigmentação reticulada de Kitamura, julgue 

as questões:  

 

I. Hipercromia de caráter hereditário autossômico 

recessivo.  

II. Caracteriza-se basicamente por manchas hipocrômicas 

de forma semelhante a polígonos e ligeiramente 

atróficas.  

III. Nota-se certa tendência das manchas a se 

manifestarem acompanhando as linhas da pele, sendo 

que nas regiões palmares tais linhas podem apresentar 

interrupções e depressões.  

IV. Manifesta-se geralmente na infância. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III. 

B. I e IV. 

C. II, III, IV. 

D. III e IV. 

E. II e III. 

 

27 – Sobre adenocarcinoma sebáceo é INCORRETO afirmar:  

 

A. Neoplasia maligna dos anexos, que apresenta tumor 

raro da glândula sebácea.  

B. A nodosidade apresenta coloração rósea ou amarelada.  

C. Ao exame histopatológico detecta-se tumor 

irregularmente estruturado com polimorfismo celular, 

mitose e crescimento infiltrativo.  

D. Apresenta-se próximo a células tumorais, com pouco 

citoplasma, também a algumas células com citoplasma 

espumoso e/ou claro.  
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E. Há frequente metástase ―à distância‖. Localiza-se 

geralmente na face (destacando-se a glândula de 

Meibomio nas pálpebras) e couro cabeludo. 

 

28 – Faz parte do tratamento da verruga vulgar, EXCETO: 

 

A. Fórmulas com ácido salicílico + abrasão leve. 

B. Criocirurgia. 

C. Eletrocoagulação. 

D. Cimetidina (50-80 mg/kg/dia, durante 6 semanas ou 

mais). 

E. Cimetidina + levamisol (2 vezes por semana, durante 6 

semanas). 

 

29 – São agente da Dermatite Verrucosa Cromoparasitária, 

EXCETO: 

 

A. Fonsecaea pedrosoi. 

B. Phialophora verrucosa. 

C. Cladosporium carrionii. 

D. Cândida viswanathii. 

E. Rhinocladiella aquaspersa. 

 

30 – Referente ao albinismo é INCORRETO afirmar: 

 

A. Acromia congênita ou hereditária de caráter 

autossômico recessivo, causada por bloqueio 

metabólico na produção de melanina, devido 

exclusivamente à ausência total de tirosinase.  

B. Caracteriza-se pela ausência de melanina na pele, 

cabelos, pêlos, estruturas oculares (olhos, corótide e 

íris), podendo provocar fotofobismo e movimentos 

rítmicos de contração e dilatação da pupila (nistagmo).  

C. Um indivíduo albino apresenta cabelos de cor branca 

ou ligeiramente amarelada e pele branca, sendo que a 

intensidade da cor pode variar de um local a outro. 

D. Além de alterações funcionais nas estruturas oculares, 

o albinismo também pode provocar ceratose actínica e 

câncer cutâneo.  

E. O albinismo pode ser de dois tipos: total ou parcial.  

 

31 – Quanto à atrofodermia de Pasini e Pierini é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Dermatose atrófica que pode derivar da hanseníase ou 

surgir sem moléstia precedente.  

B. É uma dermatose atrófica, tórpida e assintomática, 

cuja lesão é normalmente hiperpigmentada e com 

grande depressão. 

C. Os limites são bem definidos, porém as formas são 

variáveis. Podem ser únicas ou múltiplas, às vezes 

confluentes, sofrendo alterações no número e no 

tamanho durante certo tempo e, em seguida, tornando-

se constante.  

D. Há discreto espessamento de fibras colágenas com 

escasso infiltrado inflamatório.  

E. As lesões localizam-se geralmente no tronco ou 

membros, em especial na região dorsal. 

 

 

32 – Sobre a bactéride pustulosa de Andrews, indique a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Dermatose pustulosa amicrobiana relacionada a foco 

infeccioso (amígdalas, dente, próstata e outros), 

podendo ser uma resposta alérgica a infecção em local 

distante.  

B. A histopatologia revela pústula unilocular na parte 

profunda da epiderme.  

C. As pápulas ou vesico-pústulas são estéreis, com 

escamas aderentes e secas; raramente encontram-se 

petéquias.  

D. Em fase de exacerbação, apresentam prurido 

geralmente acompanhado de eritema, edema e dor, 

sendo seguido por uma fase de quiescência.  

E. As lesões iniciam-se no centro da região palmar ou 

plantar, seguindo, simetricamente, a invasão de toda a 

região, com fase de exacerbação e remissão durante 

anos.  

 

33 – Local menos frequente da blastomicose na forma mucosa 

do qual pode produzir estenose: 

 

A. Gengivas. 

B. Laringe. 

C. Pilares amidalianos. 

D. Amídalas. 

E. Palato. 

 

34 – Quanto ao Pênfigo Foliáceo é INCORRETO afirmar: 

 

A. Doença intra-epidérmica, auto imune, formadora de 

bolhas, caracterizada por lesões com crostas. 

B. Dor e ardência são os principais sintomas. 

C. As lesões surgem em uma ―distribuição seborréica‖ na 

face ou surgem primeiramente no couro cabeludo, no 

tórax ou na parte superior do dorso. 

D. Bolhas intactas dificilmente são observadas. 

E. Esteróides tópicos de potência média a alta na doença 

limitada. Usado sistemicamente tetraciclina, 

eritromicina ou dapsona. Se não responder a nenhuma 

dessas medicações usa-se prednisona 1,0 a 1,5 

mg/kg/dia. Usa-se ciclofosfamida ou azatrioprina se 

todas anteriores falharem. 

 

35 – A Miliária tem como característica clínica: 

 

A. Lesões pápulo-vesiculosas, pruriginosas, que evoluem 

para bolhas tensas simétricas; aspecto herpetiforme. 

B. Placas arredondadas, eritematosas, escamosas. 

C. Pápulas e vesículas com halo eritematoso, em zonas de 

sudorese intensa. 

D. Pápulas eritematosas, descamação, presença de lesão 

com diâmetro maior (herald patch). 

E. Saliência eritematosa com pápula na extremidade, 

prurido. 
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36 – A forma de lúpus eritematoso cutâneo crônico (LECC) 

mais comum é o lúpus eritematoso discóide localizado (LEDL). 

Histologicamente, as lesões discóides apresentam, EXCETO:  

 

A. Hiperqueratose com tamponamento folicular. 

B. Adelgaçamento e achatamento do estrato malpighiano, 

mais intenso do que nas formas de lúpus eritematoso 

subagudo. 

C. Degeneração hidrópica das células basais. 

D. Infiltrado predominantemente linfocítico disposto ao 

longo da junção dermoepidérmica, em torno dos 

folículos pilosos e ductos écrinos, e em padrão 

intersticial. 

E. Edema, vasodilatação e extravasamento de hemácias 

na derme superior. 

 

37 – São doenças ou agravos que devem ter notificação 

semanal, EXCETO: 

 

A. Casos da dengue. 

B. Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). 

C. Hantavirose.  

D. Leishmaniose Tegumentar Americana. 

E. Leishmaniose Visceral. 

 

38 – O Código de Ética Médica; Capítulo X – NÃO afirma 

sobre Documentos médicos, que é vedado ao médico: 

 

A. Expedir documento médico sem ter praticado ato 

profissional que o justifique, que seja tendencioso ou 

que não corresponda à verdade. 

B. Atestar como forma de obter vantagens. 

C. Usar formulários de instituições públicas para 

prescrever ou atestar fatos verificados na clínica 

privada. 

D. Atestar óbito quando não o tenha verificado 

pessoalmente, ou quando não tenha prestado 

assistência ao paciente, salvo, apenas e no último caso, 

se o fizer como plantonista, médico substituto e 

verificação médico-legal. 

E. Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha 

prestando assistência, exceto quando houver indícios 

de morte violenta. 

 

39 – É uma úlcera do tipo hematodemia: 

 

A. Esferocitose. 

B. Úlcera flebopática. 

C. Doenças do tecido conectivo. 

D. Reações hansênicas – neurotróficas. 

E. Linfogranuloma 

 

40 – O impetigo estafilocócico bolhoso é observado 

fundamentalmente em crianças e é causado pelos estafilococos 

do: 

 

A. Grupo I, fagótipo 52. 

B. Grupo II, fagótipo 52. 

C. Grupo I, fagótipo 71. 

D. Grupo II, fagótipo 71. 

E. Grupo III, fagótipo 47. 

 

 

  


