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VAGA: MÉDICO – DERMATOLOGISTA 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
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Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Sobre as infecções bacterianas da pele, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O impetigo é uma infecção bacteriana superficial. 
B) Um mecanismo eficiente de defesa da pele do adulto é o pH 

de 7,4 inapropriado para o desenvolvimento bacteriano. 
C) Diabetes mellitus descompensado, obesidade, desnutrição 

e alcoolismo podem ser citados como causas gerais que 
influenciam a suscetibilidade para infecções piogênicas. 

D) As piodermites estreptocócicas podem, eventualmente, 
ser responsáveis pelo aparecimento do eritema nodoso, 
de vasculites, da psoríase gutata e glomerulonefrites. 

 

Questão 12 
Qual o principal agente etiológico do impetigo bolhoso? 
A) Staphylococcus aureus.                                                                                                 
B) Streptococcus pyogenes. 
C) Pseudomonas aeruginosas. 
D) Staphylococcus epidermidis. 
 
Questão 13 
Sobre a hidradenite supurativa, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Um fator predisponente é a alcalinidade da secreção sudoral. 
B) Sua infecção normalmente promove a formação de um 

abscesso subcutâneo. 
C) As áreas mais comumente acometidas são a axila, a genitá-

lia e a região perianal. 
D) A hidradenite é mais comum em homens e na raça negra; 

o acometimento perianal predomina no sexo feminino. 
 
Questão 14 
Paciente, sexo masculino, 20 anos, vem ao pronto-socorro 
queixando-se de dor, eritema e edema em pé esquerdo. 
Relata, ainda, febre não aferida, mal-estar e calafrios. Revela 
que os sintomas apareceram há dois dias após ter sofrido 
pequeno trauma no local. Ao exame, observa-se lesão rósea, 
com bordas mal definidas, acometendo até o tecido subcu-
tâneo; e a infecção vem se espalhando centripdamente pelo 
membro. Considerando o caso hipotético, assinale a hipótese 
diagnóstica, o agente etiológico mais provável e o tratamento 
mais adequado para a afecção, respectivamente. 
A) Celulite; Staphylococcus aureus; oxacilina. 
B) Erisipela; Staphylococcus aureus; cefalexina. 
C) Erisipela; Streptococcus pyogenes; cefalotina. 
D) Celulite; Streptoccoccus pyogenes; vancomicina.                                                                                                
 
Questão 15 
Em relação às lesões cutâneas pré-cancerígenas, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Na doença de Bowen, a lesão, geralmente, é única e se 

manifesta como placa achatada, rósea, eritematosa ou 
eritematopigmentada, bem delimitada, com bordas irre-
gulares e escama ou crosta na superfície. 

II. Embora a maioria das ceratoses actínicas não evolua para 
câncer, o risco de transformação em CEC é avaliado em 1 
a cada 1.000 pacientes em um ano. 

III. O corno cutâneo é uma designação morfológica para um 
nódulo hiperceratótico denso, cônico, que se assemelha 
a um chifre de animal. Sendo o dorso a região do corpo 
mais frequentemente acometida. 

IV. A doença de Bowen faz diagnóstico diferencial com carci-
noma basocelular, Tinea corporis, eczema numular, cera-
tose actínica, psoríase e ceratose seborreica. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e III. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II e IV. 
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Questão 16 
Assinale, a seguir, o tipo de melanoma e suas respectivas 
características evidenciadas corretamente. 
A) Melanoma nodular: lesão maculosa de bordas irregulares 

e crescimento radial prolongado. 
B) Melanoma lentigo acral: pápula ou nódulo preto-azulado 

ou amelanótico, com padrão de crescimento vertical. 
C) Melanoma extensivo: mácula pigmentada ou placa leve-

mente elevada com mistura de cores e bordas irregulares.  
D) Lentigo maligno-melanoma: lesão plana, marrom ou negra, 

com bordas irregulares, podendo haver nódulos ou pápulas. 
 
Questão 17 
“Mais comum em negros e asiáticos, comprometendo as 
regiões plantares e palmares, além das áreas subungueais. 
Essas áreas podem sofrer ulceração e sangramento. Quando 
o comprometimento é subungueal, provoca estrias acasta-
nhadas, sendo um importante diagnóstico diferencial com 
os nevos melanocíticos.” A descrição se refere ao padrão de 
acometimento clínico pelo seguinte tipo de melanoma: 
A) Nodular. 
B) Extensivo. 
C) Lentigoso acral.  
D) Lentigo maligno-melanoma. 
 
Questão 18 
GNS, 16 anos, vem ao pronto-socorro apresentando abs-
cesso em glúteo esquerdo, com área central flutuante, me-
dindo cerca de 3 cm em seu maior diâmetro. O paciente se 
apresenta sem febre e estável hemodinamicamente. Frente 
ao caso hipotético, assinale a conduta mais adequada. 
A) Prescrever cefalexina oral. 
B) Aplicar bolsa de calor local.  
C) Drenagem simples do abscesso. 
D) Aspiração da lesão para a realização de cultura. 
 
Questão 19 
Qual é o tratamento inicial para a dermatite seborreica? 
A) Prednisona oral.  
B) Fototerapia com UVB. 
C) Shampoo com ácido salicílico. 
D) Compressas e banhos de permanganato. 
 
Questão 20 
Sobre fasceíte necrosante, assinale a afirmativa correta. 
A) Na maiorias dos casos, a infecção não se limita à pele da 

bolsa escrotal, atingindo a glande, os testículos e os 
cordões espermáticos. 

B) Infecção profunda do tecido subcutâneo, que invade a 
fáscia e o tecido gorduroso; mas que, eventualmente, 
pode poupar a pele em si. 

C) Quando a infecção é causada pelo S. pyogenes, é comum 
encontrar gás no tecido subcutâneo e miosite associada, 
elevando, assim, os níveis de CK. 

D) Quando a infecção é causada por associação de bactérias 
aeróbias e aneróbias, sua progressão é rápida, envolvendo 
a fáscia profunda e tecido muscular. 

Questão 21 
Em relação à hanseníase, quais as formas que comumente 
evoluem com sequelas e deformidades? 
A) Virchowiana e Dimorfa. 
B) Dimorfa e Tuberculoide. 
C) Indeterminada e Dimorfa. 
D) Virchowiana e Tuberculoide. 
 
Questão 22 
Relacione adequadamente a lesão elementar da pele e sua 
respectiva descrição. 
1. Goma.  
2. Pústula. 
3. Liquenificação. 
4. Infiltração. 
(     ) Nódulo que sofre evolução em quatro fases: endureci-

mento, amolecimento, esvaziamento e reparação. 
(     ) Espessamento da pele com acentuação das finas estrias 

que a sulcam normalmente, principalmente da camada 
malpighiana. 

(     ) Coleção superficial de conteúdo líquido purulento, de 
dimensões variadas. 

(     ) Espessamento difuso da pele devido a um aumento das 
células da derme e até mesmo da hipoderme. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 4. 
B) 1, 4, 2, 3. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 2, 3, 1, 4. 
 
Questão 23 
Qual o agente é comumente associado ao desenvolvimento 
de celulite após a arranhadura de gatos? 
A) Vibrio Vulnificus. 
B) Pasteurella multocida. 
C) Aeromonas hydrophila. 
D) Streptococcus agalactiae. 
 
Questão 24 
Qual bulose pode ser induzida pelo uso de furosemida? 
A) Pênfigo foliáceo. 
B) Pênfigo seborreico. 
C) Penfigoide bolhoso. 
D) Pênfigo eritematoso. 
 
Questão 25 
MA, 17 anos, comparece à consulta médica por acne intensa. 
Refere, também, aumento de pelos em região de queixo, raiz 
de coxa e periumbilical. Durante a anamnese, percebe-se que 
a paciente apresenta ciclos menstruais oligomenorreicos. 
Considerando o tratamento, assinale a melhor classe de 
estrogênio a ser indicada, no uso de anticoncepcional oral 
combinado. 
A) Gestodeno. 
B) Ciproterona.  
C) Etinilestradiol. 
D) Levonorgestrel. 



꙳ 

     

 
6 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: MÉDICO – DERMATOLOGISTA 
TIPO 1 – BRANCA 

Questão 26 
Sobre o penfigoide bolhoso, analise as afirmativas a seguir. 
I. Acomete idosos, principalmente mulheres; é raro na 

infância; é difuso na pele, mas poupa as mucosas. 
II. Clinicamente, são encontradas bolhas grandes e tensas, 

pruriginosas com conteúdo hemorrágico; tendo início na 
face interna de coxas, virilha e abdômen, podendo atingir, 
posteriormente, todo o corpo. 

III. Uma medida importante é evitar o calor excessivo tido 
como desencadeador do quadro. 

IV. Ocasionalmente, está associado a outras doenças como 
artrite reumatoide, colite ulcerativa, miastenia gravis e 
timoma. 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) II e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
 
Questão 27 
A respeito da hanseníase, relacione adequadamente a 
forma da doença e sua classificação histopatológica.  
1. MHI. 
2. MHT. 
3. MHV. 
4. MHD. 
(     ) Processo inflamatório crônico, não granulomatoso, com 

infiltrado linfo-histocitário inespecífico com disposição 
ao redor dos filetes nervosos, vasos e anexos. 

(     ) Processo granulomatoso, com a presença de célula 
gigante circundada por células epitelioides e um halo de 
células linfoides (linfocitário). 

(     ) Processo granulomatoso, não tububerculoide, do tipo 
histiomonocitário (macrófago persistente). 

(     ) São encontradas células epitelioides e espumosas de 
Virchow; porém, essas células não se apresentam bem 
típicas. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 4, 2, 3, 1. 
C) 2, 4, 3, 1. 
D) 3, 2, 1, 4. 
 
Questão 28 
No tratamento do melanoma não metastático, é realizada a 
excisão local para a ampliação das margens. Segundo as 
Diretrizes do Ministério da Saúde, sobre o tratamento 
cirúrgico do melanoma, assinale a alternativa INADEQUADA. 
A) Melanoma com ulceração: somente ampliar 2,0 cm de 

margem. 
B) Melanoma com espessura menor que 1 mm: ampliar 1,0 

cm de margem. 
C) Melanoma com espessura entre 1,01-2,0 mm: ampliar 1,0-

2,0 cm de margem e realizar biópsia do linfonodo sentinela. 
D) Melanoma com espessura de 2,01-4,00 mm: ampliar 

margem de 2,0 cm ou mais e realizar biópsia do linfonodo 
sentinela. 

Questão 29 
Em relação ao carcinoma basocelular, assinale a afirmativa 
correta. 
A) A forma pigmentado é a forma nodular com pigmento; 

acomete, principalmente, a região palmo-plantar.  
B) A localização mais frequente é a face, especialmente no 

terço inferior, abaixo da linha imaginária que passa pelas 
comissuras labiais. 

C) O tratamento depende da localização do tumor; em lesões 
acima de 1 cm é feita curetagem com eletrocoagulação da 
base e das margens. 

D) A forma clínica tenebrante é a mais agressiva local, apre-
sentando ulcerações profundas que podem atingir tecidos 
vizinhos como musculatura, cartilagem e até estruturas 
ósseas. 

 
Questão 30 
Sobre a psoríase, é correto afirmar que, EXCETO: 
A) A doença é mais frequente a partir da terceira e quarta 

décadas de vida. 
B) Drogas como lítio, beta-bloqueadores, antimaláricos e anti-

inflamatórios não hormonais podem agravar ou induzir a 
doença. 

C) Na psoríase infantil, uma forma comum de apresentação 
da doença é o envolvimento da região da genitália e 
perianal. 

D) A psoríase artropática é caracterizada pela presença do 
fator reumatoide; se apresenta em quatro formas clínicas: 
monoarticular, poliarticular, artrite mutilante e espondilite 
psoriática.  

 
Questão 31 
Em relação à escabiose, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É transmitida por contato físico prolongado. A possibili-

dade de transmissão por fômites é ocasional, podendo, 
também, ser transmitida por cães para o homem. 

(     ) O período de incubação dura cerca de três a quatro 
semanas; quando, então, surge a erupção pruriginosa. 

(     ) O prurido é o elemento mais característico, bastante se-
vero à noite e ao despertar pelo aumento da temperatura 
corpórea. 

(     ) A sarna nodular, forma mais comum da doença, é consti-
tuída por pápulas e nódulos que acometem, principal-
mente, a região da genitália e do couro cabeludo. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, F. 
B) V, F, V, F.  
C) V, V, F, V. 
D) F, F, V, V. 
 
Questão 32 
Qual a neoplasia maligna mais comum em humanos? 
A) Queratose solar. 
B) Melanoma maligno. 
C) Carcinoma basocelular. 
D) Carcinoma epidermoide. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: MÉDICO – DERMATOLOGISTA 
TIPO 1 – BRANCA 

Questão 33 
Sobre as doenças sexualmente transmitidas, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Na sífilis secundária, podem ocorrer lesões pápulo-erite-

matosas disseminadas pelo tronco, atingindo, também, a 
região palmoplantar. 

B) No linfagranuloma venéro, aproximadamente duas a quatro 
semanas após o surgimento da lesão primária, ocorre o 
comprometimento dos linfonodos. 

C) O cancroide se inicia como uma mácula inflamatória ou 
pústula, geralmente de um a cinco dias após o contato 
sexual; raramente, após duas semanas. 

D) A donovanose se inicia por um único nódulo subcutâneo, 
que se ulcera de forma incidiosa, dando origem a uma 
lesão úlcero-vegetante, extremamente pruriginosa.  

 
Questão 34 
No Brasil, qual o principal agente causador de micetomas 
actinomicóticos? 
A) Nocardia brasiliensis. 
B) Actinomadura madurae. 
C) Madurella mycetomatis. 
D) Actinomadura pelletieri. 
 
Questão 35 
“Manobra que consiste na fricção forte do polegar em área 
aparentemente normal, próxima às lesões bolhosas, fa-
zendo ocorrer deslizamento da epiderme.” A manobra semi-
ológica descrita se refere ao sinal de: 
A) Zileri.  
B) Filatov. 
C) Jacquet. 
D) Nikolsky. 
 
Questão 36 
Assinale o tipo de biópsia recomendada para uma lesão 
acastanhada de cerca de 0,5 cm de diâmetro em região 
plantar. 
A) Incisional. 
B) Por Punch. 
C) Por Shaving. 
D) Por agulha grossa. 
 
Questão 37 
Assinale, a seguir, o principal fator prognóstico em relação 
a pacientes com melanoma. 
A) Invasão vascular. 
B) Idade do paciente. 
C) Nível de LDH no sangue. 
D) Estágio da doença no momento da apresentação. 
 
Questão 38 
Assinale a forma mais agressiva de melanoma. 
A) Lentigo maligno. 
B) Melanoma nodular. 
C) Melanoma lentigoso acral. 
D) Melanoma extensivo superficial. 

Questão 39 
A respeito da dermatite de contato irritativa, assinale a 
alternativa correta. 
A) Não possui relação com a etnicidade. 
B) Não possui relação com fatores ambientais. 
C) É causada por uma única substância química. 
D) É a causa mais frequente de doença cutânea ocupacional. 

 
Questão 40 
Sobre a escarlatina e suas implicações, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O período de transmissibilidade é desconhecido. 
B) O período de incubação é de dois a sete dias em média. 
C) A língua em framboesa e amigdalite exsudativa orientam 

o diagnóstico. 
D) É causada pela toxina enterogênica do Streptococcus beta- 

-hemolítico do grupo A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


