
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  DDEERRMMAATTOOLLOOGGIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a 

equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p. 58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe. 
B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado. 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Quanto à etiopatogenia da acne, é incorreto afirmar. 
 
A) Aumento da produção sebácea. 
B) Hiperqueratinização do ducto pilo-sebáceo. 
C) Produção de inflamação. 
D) Influência da flora microbiana. 
E) O Streptococcus pyogenes produz lipase que age sobre os triglicerídeos. 
 
12. Quanto a manifestações clínicas da acne, é incorreto afirmar. 
 
A) Grau I   -   pápulas e comedões. 
B) Grau II  -   pápulas e pústulas.  D) Grau III  -   nódulo – cística. 
C) Grau III -   nódulo – abscedente.  E) Grau IV -   conglobata. 
 
13. Quanto à acne medicamentosa, esta não é provocada por 
 
A) Corticóide oral ou tópico. B) Isoniazida. C) Vitamina B12. D) ACTH. E) Vitamina C. 
 
14. Quanto à miliária, é incorreto afirmar que na forma 
 
A) cristalina, a obstrução ductal se dá no estrato córneo. 
B) rubra, a retenção sudoral se dá na camada espinhosa.  D) cristalina, as vesículas são extremamente frágeis. 
C) profunda, a obstrução se dá na junção dermo-epidérmica.  E) profunda, há retenção de suor apócrino. 
 
15. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A anidrose pode ser encontrada na displasia ectodérmica congênita. 
B) A hipohidrose pode ser encontrada em neuropatias da hanseníase ou diabetes. 
C) A bromidrose se apresenta com suor ecrino inodoro. 
D) A cromidrose pode ocorrer por lipofuccina, doenças hemorrágicas, escorbuto. 
E) A alopécia areata é considerada doença auto-imune. 
 
16. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O eritema pigmentar fixo rescidiva, sempre no mesmo local, não podendo aparecer lesões novas em outras áreas. 
B) A síndrome de Stevens-Johnson pode ter comprometimento ocular. 
C) A síndrome de Stevens-Johnson tem como principais causas de morte: infecções, toxemia e insuficiência renal.  
D) A histopatologia da necrólise epidérmica tóxica caracteriza-se por clivagem subepidérmica. 
E) Na necrólise epidérmica tóxica, o sinal de Nicolsky ocorre, somente, na pele afetada. 
 
17. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A forma minor do eritema polimorfo caracteriza-se, principalmente, pela lesão típica “em alvo”, que responde bem a anti-

histamínicos orais e adrenalina subcutânea. 
B) A forma minor do eritema polimorfo é, usualmente, relacionada ao vírus herpes simples. 
C) A forma major de eritema polimorfo é, normalmente, associada à hipersensibilidade à droga. 
D) A forma minor do eritema polimorfo tem, histologicamente, um padrão inflamatório. 
E) A forma major do eritema polimorfo tem, histologicamente, um padrão necrótico. 
 
18. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Verrugas são dermatoviroses com proliferação epidérmica caracterizada por acantose e papilomatose. 
B) As verrugas são causadas por papilomavírus do grupo papova com DNA de cadeia dupla. 
C) Todas as verrugas são inicialmente benignas, embora possam progredir para displasia ou neoplasias. 
D) A característica histológica básica da verruga é vacuolização (coilocitose). 
E) As verrugas ocorrem  mais, duram mais e aparecem, em  maior número, em imunossuprimidos. 
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19. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Os pontos enegrescidos na verruga representam capilares trombosados. 
B) As verrugas podem apresentar o fenômeno de Köbner. 
C) A papulose bowenóide é neoplasia intra-epitelial de pênis ou vulva associado ao HPV. 
D) O condiloma acuminado gigante de Buschke-Löwenstein é localmente invasivo, mal diferenciado e freqüentemente 

metastático. 
E) A cirurgia com sutura e radioterapia são contra-indicadas para o tratamento de verrugas. 
 
20. Quanto ao molusco contagioso, não podemos afirmar. 
 
A) É causado por um vírus DNA do grupo poxvírus. 
B) Não pode apresentar o fenômeno de Köbner. 
C) Pode acometer pele e mucosas. 
D) As células epidérmicas contêm corpúsculos de inclusão citoplasmáticas chamadas de corpúsculos de Handerson-Patterson. 
E) As lesões regridem espontaneamente, sem seqüelas. 
 
21. Analise as afirmativas abaixo. 
 

1. A varicela pode ser adquirida através do contato com indivíduo com varicela. 
2. O herpes zoster pode ser adquirido através do contato com indivíduo com varicela.                  
3. A varicela pode ser adquirida através do contato com indivíduo com herpes zoster.            
4. O herpes zoster pode ser adquirido através do contato com indivíduo com herpes zoster.          

 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. 
 
A) 1  e  2. B) 1  e  3. C) 1  e  4. D) 2  e  3. E) 2  e 4. 
  
22. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Em pacientes imunocompetentes, a infecção pelo vírus varicela-zoster confere imunidade duradoura à varicela, embora não 

previna o herpes zoster. 
B) O vírus varicela-zoster estabelece uma infecção latente em gânglios motores. 
C) A principal complicação de varicela em adultos é a pneumonia. 
D) A presença de lesões em ponta e asa do nariz sugere envolvimento do ramo oftálmico do trigêmeo pelo vírus varicela-zoster 

com possível comprometimento ocular. 
E) O herpes zoster pode ser considerado um indicador de neoplasia. 
 
23. Quanto à  piodermites na criança, é correto afirmar que 
 
A) tem maior freqüência no atópico. 
B) não tem relação com o nível de ferro sérico. 
C) a maior parte das infecções secundárias são causadas por estreptococos. 
D) o uso de sabonetes antissépticos constantes é um método preventivo. 
E) o impetigo é uma infecção do folículo pilo sebáceo. 
 
24. Quanto à escarlatina, é correto afirmar que  
 
A) é uma infecção crônica localizada. 
B) tem início na pele, estendendo-se às vias aéreas superiores.  D) é causada por estafilococos. 
C) pode ser complicada com miocardite.  E) a língua em framboesa exclui a escarlatina. 
 
25. Quanto à síndrome da pele escalada estafilocócica, é correto afirmar que 
 
A) é predominante em crianças menores de 5 anos e neonatos. 
B) as bolhas são subepidérmicos. 
C) o tratamento de eleição é a penicilina. 
D) é uma infecção crônica localizada. 
E) o quadro é provocado pela endotoxina dermolítica estafilocócica esfoliatina.  
  
26. Quanto à erisipelóide, é incorreto afirmar que 
 
A) é uma celulite aguda causada pelo Erysipelothrix rhusiopathiae. 
B) atinge pele traumatizada de dedos da mão de donas de casa, açougueiros e pescadores. 
C) o reservatório do bacilo é o porco doméstico. 
D) o exame complementar de diagnóstico é desnecessário na rotina. 
E) o tratamento é feito com sulfa. 
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27. Todas fazem parte da sigla PLECT de diagnóstico diferencial de lesões verrucosas, exceto. 
 
A) Paracoccidioidomicose. 
B) Leishmaniose verrucosa.  D) Cromomicose. 
C) Erisipelóide verrucosa.  E) Tuberculose verrucosa. 
 
28. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O lúpus vulgar é uma colagenose com aspecto de “geléia de maçã”. 
B) A tuberculose miliar aparece em imunodeprimidos alérgico ao PPD. 
C) Tubercúlides representam um grupo de erupções que aparecem em resposta a um foco interno de tuberculose. 
D) O eritema indurado de Bazin é uma forma de tuberculose com participação de mecanismo de hipersensibilidade. 
E) O escrofuloderma está associado a um foco subjacente linfonodal. 
 
29. Quanto ao “granuloma das piscinas”, é incorreto  afirmar que 
 
A) é uma micobacteriose com tropismo cutâneo. 
B) é causado pelo Mycobacterium marium (BALNEI). 
C) aparece após traumatismo, em bordas de piscinas ou aquários. 
D) a pesquisa de BAAR mostra lesões  multibacilares. 
E) podem ser vistos granulomas com necrose caseosa. 
 
30. Quanto à hanseníase tuberculóide, é falso afirmar que 
 
A) é multibacilar. 
B) pode apresentar hipoestesia ou anestesia e anidrose. 
C) o teste de mitsuda é positivo. 
D) apresenta, na histopatologia, infiltrado granulomatoso com células epitelióides. 
E) filetes nervosos e glândulas sudoríparas estão parcial ou totalmente destruídos. 
 
31. Todos fazem parte da sífilis adquirida recente secundária, exceto. 
 
A) Roséola sifilítica. 
B) Condiloma plano.  D) Pseudoparalisia de Parrot. 
C) Alopecia em clareira.  E) Micropoliadenopatia. 
 
32. Quanto a doenças sexualmente transmissíveis, é correto afirmar que 
 
A) o cancro mole apresenta, geralmente, exulcerações moles, indolores, complicando na mulher com adenite para-retal. 
B) o cancro duro apresenta, geralmente, ulceração, indolor, com fundo exudativo. 
C) a forma mais freqüente da donovanose é úlcero-vegetante. 
D) nariz em sela, fronte olímpica e tíbia em lâmina de sabre são estigmas de sífilis congênita precoce. 
E) reações falso-positivas do FTA-ABS devem-se a anticorpos antilipídicos. 
 
33. Quanto à pitiríase versicolor, é correto afirmar que 
 
A) é causada pela Malassezia furfur, forma leveduriforme do Pityrosporum. 
B) é causada pelo Ptyrosporum, forma filamentosa da  Malassezia furfur. 
C) o Pityrosporum faz parte da microflora normal da pele na maioria das pessoas. 
D) a localização se dá, preferencialmente, em áreas pobres em glândulas sebáceas. 
E) as foliculites atribuídas à Malassezia furfur são, na realidade, através de S. aureus.  
 
34. Quanto às dermatofitoses, é correto afirmar que 
 
A) são causadas por fungos que fazem parte da microflora normal da pele. 
B) todo tratamento precisa ser sistêmico. 
C) o kerion é uma fase e não, uma forma de tinea captis . 
D) a tinea captis apresenta tendência à regressão espontânea na puberdade. 
E) a dermatofítide é causada pela presença, no local, do fungo. 
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35. Quanto às candidíases, é falso afirmar que 
 
A) pode ser marcador da imunodeficiência (AIDS, linfoma, leucemia). 
B) a candidíase oral em neonates provavelmente aparece por imaturidade das defesas e instalação incompleta da flora oro-

intestinal. 
C) a forma ungueal se dá com deslocamento da lâmina e retenção de escamas subingueais. 
D) a nistatina oral é eficiente na candidíase sistêmica. 
E) a morfologia filamentosa (pseudo-hifas) não tem relação com responsabilidade patogênica. 
 
36. Assinale a alternativa incorreta.  
 
A) Esporotricose é uma infecção fúngica subaguda ou crônica causada pelo Sporothix schenckii exclusivo à pele, promovendo 

reação granulomatosa inflamatória. 
B) Cromomicose é uma infecção fúngica crônica granulomatosa, causada por implantação traumática de fungos dermáceos, 

determinando lesões pápulo-nodulares ou vegetantes verrucosas. 
C) Lobomicose ou doença de Jorge Lobo é infecção fúngica crônica da pele causada pelo Paracoccidioides loboi. 
D) Paracoccidioidomicose é micose profunda subaguda ou crônica, de caráter granulomatoso e supurativo, caracterizada por 

infecção respiratória, com tendência a disseminar. 
E) Histoplasmose é doença infecciosa fúngica da pele causada pelo Histoplasma capsulatum, podendo ocasionalmente 

acometer os pulmões.  
 
37. Quanto ao tratamento da leishmaniose, qual destas drogas não é utilizada? 
 
A) N – metil –glucamina. B) Pentamidina. C) Sulfona. D) Anfotericina B.  E) Itraconazol. 
 
38. Quanto ao carcinoma basocelular, é incorreto afirmar que 
 
A) a probabilidade de desenvolver o CBC aumenta diretamente com a exposição cumulativa da pele ao sol. 
B) a probabilidade de adquirir o CBC diminui com a maior pigmentação cutânea. 
C) raramente origina metástase.  
D) não existe associação com a ingestão de arsênico. 
E) tem potencial invasivo e destrutivo, com crescimento lento. 
 
39. Quanto ao melanoma, assinale a alternativa correta. 
 
A) O prognóstico quanto ao microestadiamento  - determinação do nível anatômico da invasão  da pele (BRESLOW): nível I a 

nível V. 
B) O prognóstico quanto ao microestadiamento – medida da espessura (profundidade) de invasão (CLARK): medida em 

milímetros. 
C) A regra para reconhecimento de lesões suspeitas (ABCDE): A (Assimetria), B (Bordas irregulares), C (Cor  variada), D 

(Diâmetro maior que 20mm). E (Elevação). 
D) Um sinal de grande importância é o derrame de pigmento além das margens da lesão (sinal de Hutchinson). 
E) O condiloma de Buschke-Löwenstein corresponde ao melanoma amelanótico. 
 
40. Para um carcinoma espinocelular recente, grande, com pouca diferenciação histológica, margem mal definida, em 

pálpebra ou sulco naso-labial, assinale a opção de tratamento de escolha. 
 
A) Curetagem e eletrocauterização. 
B) Excisão cirúrgica convencional.  D) Criocirurgia. 
C) Cirurgia de Mohs.  E) Radioterapia. 
 
  


