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Para responder às questões de números 01 a 04, leia parte do editorial A Cidade e o Automóvel, publicado na 

edição número 37 da revista Ciência & Ambiente. Essa revista é editada em associação com os Centros de 

Ciências Naturais e Exatas, de Ciências Rurais e de Ciências Sociais e Humanas da UFSM. 

 

 

TEXTO 01 
 
 

Ao nos depararmos com imagens de gigantescos engarrafamentos que 

constrangem as nossas cidades em todos os quadrantes planetários, é impossível 

não concluirmos que o sonho de liberdade e o desejo de comodidade pessoal, 

propiciados pelos veículos automotivos na viagem destinada a driblar tempo e 

espaço, encontram-se sob intenso questionamento. Embora as aspirações 

individuais sejam legítimas, o primeiro passo concreto, real, para a superação da 

enorme encrenca em que estamos metidos, parece residir na (re) valorização dos 

interesses comuns e da solidariedade na construção dos espaços urbanos e de 

seus múltiplos equipamentos. O primado das formas coletivas e integradas de 

transporte, sustentado pela inventividade humana e pelos cuidados crescentes 

com a estabilidade ecológica, pode indicar, em sentido literal, uma saída no fim do 

túnel. Mas não será fácil. Afinal, quem se habilita a deixar de lado seu reluzente, 

cômodo e tão sonhado carro? 

 

 

 

 

 01  
 

Ao ler o texto, tem-se a impressão de que ambos – editorialista e leitor – conhecem o problema e se envolvem 

com ele. Esse é um efeito de sentido construído ao se empregar no texto 

a) a primeira pessoa do plural. 

b) expressões com sentido figurado. 

c) a  indeterminação do sujeito. 

d) expressões com duplo sentido. 

e) a informalidade da linguagem coloquial. 
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 02  
 

 

Uma das estratégias de incluir o público leigo na comunidade de leitores de revistas acadêmicas, como Ciência & 

Ambiente, é empregar, em algumas passagens, o nível mais informal da língua. Essa afirmação está comprovada 

no texto pelo uso das expressões  

 

a) veículos automotivos (l. 4)   -   driblar tempo e espaço (l. 4 e 5). 

b) enorme encrenca (l. 7)   -   uma saída no fim do túnel (l. 11 e 12). 

c) estamos metidos (l. 7)   -   formas coletivas e integradas de transporte (l. 9 e 10). 

d) o primado (l. 9)   -   estabilidade ecológica (l. 11). 

e) inventividade humana (l. 10)   -   tão sonhado carro (l. 13). 

 

 03  
 

Considerando o título do editorial, a escolha de gigantescos, engarrafamentos e planetários (l. 1 e 2) serve, 

principalmente, para 

a) dimensionar as proporções do problema analisado.     

b) minimizar o teor alarmista na abordagem do problema analisado. 

c) evidenciar a imparcialidade no tratamento do problema analisado.   

d) enfatizar a natureza político-ideológica do problema analisado. 

e) precisar numericamente a extensão do problema analisado. 

 

 04  
 

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada uma das afirmativas sobre a organização linguística do fragmento.  

(   ) No contexto da frase inicial, o segmento Ao nos depararmos com (l. 1) tem sentido semelhante  ao da 

expressão Diante de. 

(   ) A locução ainda que manteria a mesma relação de sentido expressa por Embora na articulação do segundo 

período. 

(   ) A  sequência quem se habilita a é interpretada, no contexto da pergunta formulada no último período,  como 

quem tem capacidade para. 

A sequência correta é 

a) F  -  V  -  V. 

b) V  -  V  -  V. 

c) F  -  F  -  F. 

d) V  -  F  -  V. 

e) V  -  V  -  F. 
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Para responder à questão, leia a charge a seguir, publicada na edição de 14 de agosto de 2013 do jornal Zero 

Hora.  

 

 

No editorial da revista Ciência & Ambiente, declara-se que o sonho de liberdade e o desejo de comodidade 

pessoal proporcionados pelos veículos automotivos, encontram-se sob intenso questionamento. Na charge, o que 

está sob questionamento é 

a) a atitude do consumidor frente ao preço exagerado dos novos veículos. 

b) a facilidade de compra num mercado ameaçado pela volta da inflação. 

c) a falta de consciência ecológica dos compradores de veículos novos.     

d) o aumento da frota de veículos justificado por questões econômicas. 

e) a dificuldade de mobilidade dos pedestres nas vias públicas. 
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Para responder às questões de números 06 a 10, leia o texto que apresenta concisamente um dos artigos 

encontrados na edição eletrônica da revista Ciência & Ambiente número 37. A sinopse se refere ao artigo do 

professor Ronai Pires da Rocha. 

 

TEXTO 02 
 

AUTOMOBILISMO  

QUAL USO, QUAL SIGNIFICADO? 

 

O automóvel se diz de muitos modos. Em pouco mais de cem anos, deixou de ser uma invenção intrigante 

para se transformar em um dos eixos da economia e da vida nas cidades; passou a ser uma fonte de 

facilidades para a vida cotidiana, mas também a causa dos mais variados transtornos. O automóvel 

transformou-se, sob certo ponto de vista, em uma forma dominante de vida e o centro de uma terceira 

guerra mundial nunca declarada, como diz o poeta Heathcote Williams, no Autogeddon; de um lado, o 

carro drena as energias da Terra e deforma as cidades; de outro, transforma as relações do homem com o 

espaço e o tempo de uma forma aparentemente irreversível, já que as necessidades humanas de 

transporte individual parecem ser incontornáveis. Pensar o automóvel, no entanto, não é uma tarefa 

simples, dada a natureza do próprio objeto, que mistura em si natureza e cultura, necessidade e desejo, 

economia e arte. No automóvel,  encontramos não apenas toda sorte de fetichismo, mas também todo tipo 

de consequências, que vão desde sua possível influência no feminismo até novas formas de engajamento 

político. Daí a complexidade de compreendermos adequadamente seus usos e significados. 
 

Disponível em: <http://w3.ufsm.br/reciam/resenha.php?IDResenha=385>. Acesso em 18\08\2013. 
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De acordo com a organização estrutural e temática da sinopse, analise as afirmativas apresentadas a seguir.   

I. O conteúdo da apresentação cria no leitor a expectativa de que, ao ler o artigo completo, ele encontrará um 

texto organizado em torno de reflexões sobre a sociedade motorizada. 

II. Na tentativa de dar respostas aos questionamentos declarados no título, o autor defende uma abordagem 

plural para o significado de automóvel.    

III. Embora aborde um tema familiar à maioria dos leitores, o autor, ao final de suas reflexões, declara ser 

impossível compreender um objeto tão complexo como o automóvel. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas III. 

c) apenas I e II. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 

1 
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Pelas duas frases iniciais (l. 1-3), depreende-se que, em pouco mais de 100 anos, criaram-se situações 

paradoxais envolvendo o automóvel, o que implica considerar, no tratamento do tema, diferentes pontos de vista. 

Esses pontos de vista podem ser articulados linguisticamente como situações que são concomitantes ou que se 

sucedem no tempo. A segunda possibilidade está exemplificada em 

a) Ao longo de um século, o automóvel se tornou ao mesmo tempo uma fonte de facilidades para a vida 

cotidiana e a causa dos mais variados transtornos. 

b) Ao longo de um século, o automóvel, além de uma fonte de facilidades para a vida cotidiana, tornou-se a 

causa dos mais variados transtornos.     

c) Ao longo de um século, o automóvel se tornou tanto uma fonte de facilidades para a vida cotidiana, quanto a 

causa dos mais variados transtornos. 

d) Ao longo de um século, o automóvel se tornou, por um lado, uma fonte de facilidades para a vida cotidiana e, 

por outro, a causa dos mais variados transtornos. 

e) Ao longo de um século, o automóvel, inicialmente fonte de facilidades para a vida cotidiana, tornou-se a 

causa dos mais variados transtornos.   
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As frases abaixo expressam outros sentidos para automobilismo além daqueles destacados no Texto 02. No 

dicionário Houaiss (2009), encontram-se enumerados três desses sentidos: (1) sistema de viação que utiliza 

veículos automóveis; (2) indústria de fabricação de automóveis e (3) esporte cuja prática consiste em corridas de 

automóvel, em todas as suas categorias e modalidades. 

Tendo essa informação em mente, assinale a alternativa em que a leitura da frase se torna ambígua por se poder 

atribuir ao automobilismo sentidos diferentes na mesma construção.    

a) O automobilismo, o fisiculturismo, o consumismo e uma série de ismos são a manifestação linguística de 

padrões comportamentais típicos do século XX.  

b) Do automobilismo podem ser afastados excelentes profissionais devido ao envolvimento com o etilismo – ou 

alcoolismo. 

c) O automobilismo foi, segundo pesquisas, um dos marcos da entrada tardia do Brasil na modernidade 

industrial. 

d) O automobilismo e o futebol brasileiros têm, em Ayrton Senna e Pelé, a encarnação do herói nacional. 

e) Do incipiente automobilismo, no início do século XX, emergiu uma classe operária em busca constante por 

qualificação. 
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Ao analisar o emprego do advérbio no texto, verifica-se que 

I. o seu uso em aparentemente irreversível (l. 7) imprime à declaração um caráter de certeza absoluta na 

irreversibilidade das transformações provocadas pelo automóvel. 

II. a sua colocação entre o verbo e o objeto direto em compreendermos adequadamente seus usos e 

significados (l. 12) cria condições para o emprego da vírgula.    

III. o sufixo -mente auxilia na formação de aparentemente e adequadamente a partir de sua junção com 

adjetivos, no caso aparente e adequado. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas I e II. 

c) apenas III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 
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Para responder à questão, considere o seguinte fragmento: 

 

 

 

 

 

 

Associando o fragmento acima às ideias contrastantes acerca do automóvel apresentadas no Texto 02, constata-

se que o fragmento ratifica o ponto de vista já manifestado na revista, com o segmento 

a) invenção intrigante (l. 1). 

b) um dos eixos da economia e da vida nas cidades (l. 2). 

c) o centro de uma terceira guerra mundial nunca declarada (l. 4 e 5). 

d) objeto que  mistura em si natureza e cultura (l. 9). 

e) novas formas de engajamento político (l. 11 e 12). 

 

  

A cada ano que passa, o trânsito produz só no Brasil um exército de mais de 400 mil 

feridos,  grande  parte  com  sequelas  permanentes,  que  demandarão  cuidados  e 

recursos  a  longo  prazo,  como  as  centenas  de  sequelados  que  apresentam 

acometimento sobre a coluna ou medula espinhal,  repercutindo em déficits motores 

irreversíveis. Quando as tragédias no trânsito não matam, certamente aleijam. 

Disponível em: <http://www.jb.com.br/sociedade‐aberta/noticias/2012/01/06/transito‐uma‐questao‐de‐saude‐

publica/>. Acesso em 21 de agosto de 2013. 
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A fórmula de Parkland, popularizada por Baxter, na reposição hidroeletrolítica das queimaduras, afirma:  

a) A diurese não é a melhor forma de avaliar a reposição. 

b) A diurese dia é importante. 

c) Na criança, a diurese horária deve estar em cerca de 10 mL/Kg/h. 

d) A diurese horária deve estar entre 50 e 100 mL/h no adulto. 

e) Na fórmula de Baxter, a diurese não é importante. 

 
 

 

 12  
 

Quais dos agentes tópicos no tratamento local das queimaduras têm os efeitos de bacteriostático, de alta 

difusibilidade na escara, de fácil aplicação e de baixa toxicidade, não manchando, não inibindo a anidrase 

carbônica e não sendo inativado nos tecidos?   

a) Nitrofurazona. 

b) Acetato de mafenide. 

c) Sulfato de gentamicina. 

d) Nitrato de prata. 

e) Sulfadiazina argêntica. 

 

 

 13  
 

Quanto às reconstruções de membros inferiores, é INCORRETO afirmar que: 

a) As causas mais comuns de úlceras crônicas de perna são varicosidades, arterioesclerose e linfedema. 

b) As úlceras varicosas se localizam principalmente na face medial da perna enquanto as úlceras consequentes 

à insuficiência arterial têm localização variada. 

c) A úlcera do diabético é frequentemente associada à varicosidades e episódios prévios de tromboflebite aguda 

ou crônica. 

d) Se existe suprimento sanguíneo insuficiente na ferida para nutrir o enxerto colocado, simpatectomia pode 

estar indicada como tentativa de aumentar o aporte sanguíneo local. 

e) As úlceras varicosas devem ter o tratamento cirúrgico realizado antes da ligadura das veias. 
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 14  
 

Quanto às queimaduras, analise os enunciados abaixo. 

I. Os dois fatores mais importantes para estimar a magnitude da injúria nas queimaduras de terceiro grau são a 

idade do paciente e a extensão da superfície corporal queimada. 

II. Na fase aguda, existe alteração da permeabilidade capilar que leva à hipovolemia com hiponatremia severa e 

consequente diminuição do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular que levam à oligúria.    

III. Queimadura de primeiro grau é caracterizada por eritema e edema da pele, envolvendo apenas a epiderme; 

queimadura de segundo grau é caracterizada por formação de vesículas, envolvendo epiderme e uma porção 

da derme; queimadura de terceiro grau destrói todas as camadas da pele atingindo tecidos subadjacentes. 

IV. As fórmulas de Brooke e Evans repõem fluidos utilizando coloides, cristaloides e água, enquanto a fórmula de 

Parkland utiliza apenas a reposição com cristaloides (10 mL/kg/% área queimada). 

Está(ão) correta(s): 

a) Apenas I, II e III. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas III. 

e) Apenas IV. 
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Os nódulos de Heberden, exostoses degenerativas são típicas de  

a) Doença de Dupuytren e acometem mais os homens. 

b) Osteoartrose e acometem mais mulheres.   

c) Doença de Quervain e acometem mais mulheres. 

d) Síndrome do túnel do carpo e acometem mais homens. 

e) Doença de Kiemböck e acometem mais mulheres. 
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Um enxerto de pele em tira com espessura entre 0,035 cm a 0,053 cm é considerado 

a) Espesso. 

b) Médio. 

c) Total. 

d) Fino. 

e) Composto. 
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Quanto aos retalhos, é correto afirmar que: 

a) O excelente suprimento sanguíneo em cabeça e pescoço permite que se faça retalhos seguros, que não 

devem, todavia, exceder a proporção de 3:1.  

b) Um retalho de transposição é um retalho quadrangular de pele e tecido celular subcutâneo que roda a partir 

de um ponto “pivot” até o defeito ser fechado.                              

c) Um retalho de avanço é um retalho quadrangular de pele e tecido celular subcutâneo que roda a partir de um 

ponto “pivot” até o defeito ser fechado.                                 

d) Um retalho de interpolação consiste em um segmento de pele e tecido celular subcutâneo que roda em arco 

a partir de um ponto “pivot” até um defeito próximo, mas não adjacente.                   

e) Um retalho cutâneo consiste na transferência de um segmento de pele e tecido celular subcutâneo de uma 

região para outra com pedículo vascular mantendo sua nutrição. 

 

 

 18  
 

O grande problema do uso da heterocondroenxertia é a 

a) imobilização pós-operatório. 

b) dor pós-operatória. 

c) dificuldade na execução. 

d) rejeição. 

e) reabsorção. 

 

 

 

 19  
 

A mão em gota é característica da lesão do nervo 

a) Interósseo posterior.                             

b) Ramo motor do mediano.   

c) Mediano.                     

d) Radial.                

e) Cubital. 
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Assinale a opção incorreta em relação à contratura de Dupuytren: 

a) Algumas vezes, a contratura de Dupuytren tem consequências neoplásicas ou degenerativas.                              

b) Trata-se de desordem de caráter proliferativo na fáscia palmar que age mais como metaplasia do que como 

processo reparativo.    

c) Fasciectomia palmar simples é suficiente na maioria das vezes para corrigir a deformidade 

metacarpofalangeana.                                 

d) Fasciectomia  palmar radical pode estar indicada em pacientes jovens com lesões palmares multifocais.                   

e) Enxertos de pele previnem recorrência nas áreas enxertadas, porém a doença pode reaparecer em qualquer 

ponto, mesmo que adjacente a áreas enxertadas. 
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A complicação mais frequente em uma anastomose vascular microcirúrgica é 

a) infecção. 

b) trombose. 

c) deiscência. 

d) sangramento. 

e) espasmo. 
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Qual é o teste usado para auxiliar no diagnóstico na síndrome do túnel do carpo? 

a) Teste de Moberg. 

b) Teste de Allen. 

c) Teste de Tinel. 

d) Teste de Froment. 

e) Teste de Phalen. 
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Assinale a opção INCORRETA:  

a) Para as reconstruções nasais totais ou subtotais, a melhor região doadora de retalho é a frontal. 

b) A acne rosácea é a fase inicial do rinofima. 

c) O tratamento do rinofima é a eletrodissecção ou dermoabrasão. 

d) Os tumores de columela são frequentemente os menos agressivos. 

e) Nas reconstruções nasais de espessura total, o forro mucoso é fundamental para a preservação da forma. 

 

 

 

 24  
 

O que está ERRADO na reparação microcirúrgica da paralisia facial com enxertia de nervo transfacial? 

a) Utilização de estimulação elétrica para a seleção dos ramos doadores do lado são. 

b) Impossibilidade de sutura primária ou enxertia do nervo facial do lado paralisado. 

c) Sutura concomitante das duas extremidades do enxerto. 

d) Utilização preferencial do sural como nervo doador do enxerto. 

e) Paralisia facial recente. 
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Indique a combinação INCORRETA quanto à indicação de retalhos livres para a reconstrução oncológica em 

cabeça e pescoço: 

a) Mandíbula - retalho costal.  

b) Forro bucal - retalho do músculo reto do abdômem. 

c) Reconstrução total do nariz - retalho inguinal. 

d) Ressecção alargada de couro cabeludo - retalho muscular do grande dorsal. 

e) Reconstrução total de mandíbula com perda de mucosa do soalho de boca e de pele do mento - retalho 

combinado paraescapular - costela - grande dorsal. 
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Correlacione às colunas e assinale a opção correta: 

1. Nervo Mediano 

2. Nervo Ulnar 

3. Nervo Radial 

 

 

 

(   )  Face palmar do polegar, do segundo, do terceiro e metade lateral do quarto dedo. 

(   )  Metade lateral da palma da mão. 

(   )  Metade lateral do dorso da mão. 

(   )  Fase dorsal do polegar e das falanges proximais do indicador médio. 

(   )  Dedo mínimo e parte adjacente do anular. 

(   ) Metade medial da mão (palmar e dorsal). 

 

A sequência correta é 

a) 1 - 1 - 3 - 3 - 2 - 2. 

b) 1 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1. 

c) 2 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2. 

d) 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3. 

e) 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 3. 

 

 

 27  
 

Assinale a opção INCORRETA. São princípios fundamentais na confecção de uma anastomose micro-vascular: 

a) Sutura com pontos separados equidistantes e agulha atraumática. 

b) Adventicectomia prévia na zona de sutura. 

c) Irrigação dos cotos vasculares com solução de heparina. 

d) Dilatação mecânica dos cotos vasculares. 

e) Sutura cuidadosa excluindo a íntima do vaso. 

 

 

 28  
 

Em relação à contractura de Dupuytren, pode-se afirmar: 

a) É somente localizada nas mãos. 

b) É mais comum em mulheres do que em homens. 

c) Tem relação com a ocupação. 

d) Tem relação com a tuberculose pulmonar e o alcoolismo. 

e) A articulação interfalangeana distal pode estar comprometida. 
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Assinale a área de menor prioridade para a indicação de transferência microcirúrgica de retalhos para o membro 

inferior: 

a) Terço inferior da perna.  

b) Terço médio da perna. 

c) Região plantar. 

d) Oco poplíteo. 

e) Calcâneo. 

 

 

 30  
 

No tratamento local do paciente queimado, o que NÃO deve ser empregado devido à toxicidade que pode levar a 

distúrbios a nível do sistema nervoso central: 

a) Nitrato de prata na concentração de 0,5%. 

b) Água morna e sabão neutro. 

c) Compostos com hexaclorofeno. 

d) Sulfamylon (mafenide). 

e) Sulfadiazina de prata. 
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Constitui-se critério para manter um paciente queimado internado em UTI: 

a) Pacientes, com qualquer idade, com suspeita ou diagnóstico de inalação de fumaça. 

b) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 10%, em menores de 12 anos. 

c) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 20%, em maiores de 12 anos. 

d) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 1º grau menor que 10%, em 

menores de 12 anos. 

e) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 2º grau menor que 5%, em 

menores de 12 anos. 
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Após um incêndio, um paciente, de aproximadamente 80 kg, sofreu queimaduras de 2º grau na parte anterior do 

tronco (abdômem e tórax) e de 3º grau em todo o membro inferior esquerdo. Calcule a superfície corporal 

queimada (SCQ). 

a) SCQ=18%. 

b) SCQ=27%. 

c) SCQ=36%. 

d) SCQ=41%. 

e) SCQ=45%. 
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Em queimadura não elétrica, de espessura parcial profunda, circunferencial, na extremidade de membro superior, 

com pele de aspecto coriáceo, quando NÃO indicar escarotomia? 

a) Na ausência de oximetria de pulso no dedo indicador, apenas. 

b) Quando Sinal de Doppler negativo e ausência de oximetria de pulso no dedo indicador. 

c) Quando Sinal de Doppler positivo e ausência de oximetria de pulso no dedo indicador. 

d) Na ausência de Sinal de Doppler e oximetria de pulso > 90% no dedo indicador. 

e) Na oximetria de pulso < 90% no dedo indicador. 
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No atendimento inicial pré-hospitalar do grande queimado, assinale o procedimento INCORRETO:  

a) Verificar a condição respiratória do paciente. 

b) Iniciar reposição volêmica imediata com Ringer lactato. 

c) Combater a dor com solução analgésica endovenosa. 

d) Debridamento imediato da necrose para evitar infecção. 

e) Envolver em lençol limpo e cobertor para manter a temperatura corporal do paciente. 
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Podemos afirmar sobre os pacientes queimados: 

a) Escarro carbonado e rouquidão não são indicadores clínicos de lesão por inalação. 

b) Queimaduras circunferenciais do pescoço podem produzir edema dos tecidos ao redor das vias aéreas e está 

indicada a intubação precoce. 

c) A presença de estridor não é indicação imediata de intubação endotraqueal. 

d) Qualquer doente com queimadura que acometem 10% da superfície corpórea necessita de reposição de 

volume. 

e) A “regra dos nove” é uma regra útil para determinar a extensão das queimaduras, sendo que as superfícies 

corporais são divididas igualmente tanto no adulto como na criança. 
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A lesão renal que ocorre na fase aguda da queimadura elétrica é decorrente de:  

a) Secreção inapropriada de hormônio antidiurético. 

b) Lesão muscular extensa, com mioglobinúria e necrose tubular aguda. 

c) Necrose tubular aguda pela passagem da corrente elétrica pelos rins, causando microlesões vasculares. 

d) Hipotensão severa prolongada, pelo aumento da permeabilidade capilar em áreas não queimadas. 

e) Dano térmico gerado pelo arco de corrente de alta tensão. 
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Em queimadura elétrica circunferencial em extremidade de membro superior, quando indicar fasciotomia? 

a) Ausência de sinal de Doppler e oximetria de pulso > 90% no dedo indicador. 

b) Sinal de Doppler positivo e oximetria de pulso > 90% no dedo indicador. 

c) Dor previamente não existente quando se estica os músculos do compartimento suspeito. 

d) Dor sem parestesias. 

e) Oximetria de pulso > 90% no dedo indicador, apenas. 
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Em relação ao processo de cicatrização das feridas, no interior de qual das células abaixo ocorrem as fases 

primárias, secundárias e terciárias da formação do colágeno? 

a) Fibroblasto. 

b) Macrófagos. 

c) Neutrófilos. 

d) Eosinófilos. 

e) Linfócitos. 
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Paciente com 65 anos apresenta lesão eczematóide da papila mamária esquerda há 2 anos, sem prurido, sem 

dor, sem  sangramento e não melhora com o uso de corticóide tópico. O diagnóstico mais provável é: 

a) Carcinoma papilífero. 

b) Carcinoma circunscrito. 

c) Carcinoma de Padget. 

d) Carcinoma indiferenciado. 

e) Eczema areolar. 
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Paciente feminina de 25 anos vem à consulta apresentando na perna direita lesão de cor amarronzada com 

pontos hipercrômicos, bordo inferior eritematoso, diâmetro de 6 mm, discretamente elevada e com bordos mal 

definidos. Qual a conduta a ser tomada? 

a) Observação a cada 6 meses. 

b) Aplicação tópica de ácido retinoico. 

c) Remoção cirúrgica e exame anatomopatológico, por suspeita de melanoma. 

d) Esclarecimento à paciente quanto à benignidade do achado. 

e) Cauterização, por se tratar de lesão típica de dermatofibroma. 
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A diferenciação entre cicatriz hipertrófica e queloide é feita por qual diagnóstico? 

a) Anatomopatológico. 

b) Histológico, apenas. 

c) Laboratorial, apenas. 

d) Laboratorial e histológico.  

e) Clínico. 
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Entre as causas da ginecomastia, qual a mais frequente? 

a) Fisiológica. 

b) Idiopática. 

c) Obesidade. 

d) Endócrina. 

e) Neoplásica. 
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São fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma, EXCETO: 

a) História familiar ou pessoal. 

b) Nevo congênito pequeno. 

c) Bronzeamento artificial. 

d) Fototipo de pele I e II, cabelos e olhos claros. 

e) Episódios de intensa queimadura solar na infância e adolescência. 
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São tumores benignos cutâneos de origem mesenquimal, EXCETO: 

a) Dermatofibroma. 

b) Histiocitoma. 

c) Ceratoacantoma. 

d) Lipoma. 

e) Queloide. 
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Com relação à transformação de um nevo melânico em melanoma, assinale a característica que NÃO é indicativa 

dessa alteração. 

a) Surgimento de anel hipo ou acrômicoperinévico. 

b) Aumento do diâmetro da lesão. 

c) Crescimento assimétrico da lesão. 

d) Alteração da cor que assume aspecto variegado. 

e) Surgimento de prurido. 
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Entre as deformidades congênitas da face, as fissuras labiopalatais se destacam pelas afirmações abaixo, 

EXCETO: 

a) Alterações morfológicas significativas. 

b) Repercussões sociais decorrentes das deformidades. 

c) Avaliação e tratamento multiprofissionais. 

d) Baixa incidência. 

e) Alterações funcionais. 
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Paciente com suspeita de melanoma primário sugerido por dermoscopia, a lesão deve ser excisada com que 

margem de segurança? 

a) 2 mm. 

b) 1 cm. 

c) 2 cm. 

d) 3 cm. 

e) 5 cm. 
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A escala de avaliação de risco de Norton, a escala de Braden e a classificação de Shea se referem a(à): 

a) Úlceras de pressão. 

b) Lesões do plexo braquial. 

c) Contratura de Dupuytren. 

d) Fissuras labiopalatais. 

e) Ptose palpebral congênita. 
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Considere as afirmações abaixo sobre a relação entre neoplasias cutâneas. Qual é INCORRETA? 

a) O carcinoma basocelular está intimamente relacionado à foto-exposição crônica. 

b) O melanoma maligno não está relacionado com radiação solar. 

c) Ceratosesactínicas podem preceder o aparecimento de carcinoma epidermóide. 

d) O carcinoma escamoso tem relação com o tipo de pele. 

e) Os carcinomas basocelulares têm relação com a idade. 
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São tratamentos para os carcinomas de pele, EXCETO: 

a) Imunoterapia tópica com Imiquimod 5% creme. 

b) Criocirurgia. 

c) Infiltração com corticoide. 

d) Radioterapia. 

e) Terapia fotodinâmica. 
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