
 

PROVA TIPO A 

 

Questão 1:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Homem, 78 anos de idade, portador de megaesôfago, apresentou há 3 anos essa dermatose nas 

áreas fotoexpostas. 

Considerando esse caso e as imagens a seguir, o tratamento de escolha é: 

 

C) riboflavina 10 a 20 mg/dia. 

D) ácido ascórbico 1.000 mg/dia.  

RESPOSTA: B 

Questão 2: 
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 31 anos de idade, iniciou quadro com febre, cefaleia, mialgia, artralgia e, 

logo a seguir, surgiram subitamente lesões cutâneas dolorosas. No hemograma, havia leucocitose 

com eosinofilia e o VHS estava aumentado. 

Considerando esse caso e as lesões apresentadas a seguir, qual é o diagnóstico mais provável? 

   

RESPOSTA: DERMATOSE NEUTROFÍLICA AGUDA FEBRIL 

  

 

 

 

  



 

Questão 3:  
Considere que um paciente do sexo masculino, 17 anos de idade, com dermatose há cerca de 3 

meses e meio relata sensação de calor e ardor. 

Diante desse caso e das imagens apresentadas a seguir, qual é o diagnóstico mais provável? 

  

 

RESPOSTA: PÊNFIGO FOLIÁCEO 

Questão 4:  
Analise a situação clínica a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 76 anos de idade, com a tumoração apresentada na figura 1, 

assintomática, que evoluiu em menos de 3 meses. O exame histopatológico da biópsia corado com 

HE está apresentado na figura 2 e a imunoistoquímica, com marcação por CK 20, apresentada na 

figura 3. 

Nessa situação, qual é o diagnóstico mais provável?  

 

RESPOSTA: CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL 

  



 

Questão 5: 

Analise a situação clínica a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 37 anos de idade, HIV positivo, com evolução em torno de 4 meses, 

apresenta as lesões das fotos a seguir. O exame histopatológico da biópsia corado por HE está 

representado na figura. 1, o PAS na figura 2 e Grocott-Gomori na figura 3.  

Nessa situação, qual é o diagnóstico mais provável?  

 

 

RESPOSTA: HISTOPLASMOSE 

Questão 6:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 48 anos de idade, branco, com alteração ungueal do polegar direito há 2 
anos. 

A lesão iniciou com onicólise e saída esporádica de exsudato claro, evoluindo para distrofia da placa. 

Foi realizada a biópsia do leito.  

Considerando essa história, o exame clínico e os dados histopatológicos apresentados a seguir, qual 

é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: CARCINOMA ESPINOCELULAR 

  



 

Questão 7: 

Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 35 anos de idade, branco, atleta, com alteração nas unhas dos pés. Foi 

realizado exame micológico direto apresentado a seguir. 

Considerando as culturas os microcultivos a seguir, assinale a alternativa que apresenta a relação 

correta deles com o agente etiológico.  

 

C) 1/A   

D) 3/A RESPOSTA: A 

Questão 8: 

Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 55 anos de idade, com nódulos eritemato-castanhos nos 

membros superiores, dolorosos, há 10 anos (fig. 1 e 2). Relata dor à palpação e ao frio. Duas de suas 

filhas tinham lesões semelhantes. A lesão foi removida e submetida a exame histopatológico (fig. 3 

e 4).  

Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: LEIOMIOMA 

  

 

 

  

  



 

Questão 9:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 43 anos de idade, cozinheira, com máculas hipocrômicas no abdômen e 

hipercrômicas na região intermamária, com descamação fina ao estiramento da pele (fig.1) (sinal de 

__________). Com auxílio de uma fita adesiva transparente e tinta azul lavável (teste de 

_____________) submetida a microscopia ótica, observou-se a imagem da fig. 2.  

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é _________________________. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do caso apresentado. 

 

C) Porto, Schirmer, pitiríase alba 

D) Sampaio, Wood, papilomatose confluente e reticulada  

RESPOSTA: A  

Questão 10:  

Considere um paciente, sexo masculino, branco, 20 anos de idade, jogador de tênis, com hiperidrose 

plantar.  

Nessa situação, o diagnóstico e o agente etiológico mais prováveis são: 

 

A) queratólise plantar sulcada; Corynebacterium spp.  

B) tinha do pé; Actinomyces spp. 

C) queratólise plantar sulcada; T. mentagrophytes. 
D) eritrasma; Bacillus pyocyaneus.  

RESPOSTA: A 

  

 

 

 

 



 

Questão 11:  
Analise o quadro clínico a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 17 anos de idade, há 2 anos vem apresentando aumento do volume do 

lábio superior, acentuação dos sulcos e fissuras  e áreas despapiladas da língua. Há 1 ano apresentou 

quadro transitório de paralisia facial do lado esquerdo. 

Diante desse quadro e das imagens apresentadas a seguir, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: SÍNDROME DE MELKERSSON-ROSENTHAL  

Questão 12: 

Analise o quadro clínico a seguir. 

Paciente, com 57 anos de idade, refere aparecimento de lesões no pênis há 6 semanas, como 
apresentadas nas imagens a seguir. Nega uso de medicamentos tópicos e sistêmicos. 

Considerando esse quadro, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. 

 

 

A) Balanite plasmocitária de Zoon B)

 Doença de Paget extramamária 

C) Psoríase  

D) Eritema pigmentar fixo 

RESPOSTA: C 

  



 

Questão 13:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 59 anos de idade, apresenta lesão assintomática na região lombar, como 

apresentada nas imagens a seguir, não sabe precisar o tempo de evolução. A esposa notou a lesão 

há 2 meses. 

Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

RESPOSTA: CARCINOMA BASOCELULAR 

Questão 14: 
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 46 anos de idade, apresenta lesão no flanco esquerdo há mais de 2 anos, 
como demonstrada nas imagens a seguir. 

Considerando esse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

RESPOSTA: NEVO MELANOCÍTICO JUNCIONAL 

Questão 15: 

Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 31 anos de idade, portando a dermatose apresentada a seguir, há 7 meses, 

com eritema e prurido prévios e assintomática no momento. A pesquisa de anticorpos 

antifosfolípides foi positiva e a sorologia para HIV, negativa. As figuras 1, 2 e 3 representam o exame 

histopatológico. Considerando esse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: ANETODERMIA 
 



 

Questão 16:  

Analise o caso clínico a 

Paciente, sexo feminino, 60 anos de idade, fototipo IV, com lesão pigmentada acometendo 

parcialmente a aréola mamária e porção do mamilo na mama esquerda, assintomática, com início 

há 12 meses, como apresentada nas imagens a seguir. 

Considerando esse caso e as imagens obtidas pelos respectivos exames, assinale a alternativa que 

indica o diagnóstico mais provável. 

 

 

A) Carcinoma basocelular pigmentado 

B) Doença de Bowen pigmentada 

C) Doença de Paget pigmentada 

D) Melanoma cutâneo  

RESPOSTA: C 

Questão 17:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Criança com 1 ano e 5 meses de idade, há 6 meses apresenta lesões eritêmatopapulosas, 

pruriginosas, sem outros sintomas, como demonstradas nas imagens a seguir. 

Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: PRURIGO ESTRÓFULO 

  



 

Questão 18:  

Analise o caso clínico a 

Paciente, sexo masculino, 72 anos de idade, com lesão no antebraço direito há 3 meses, como 

apresentada nas imagens a seguir. 

Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: CROMOMICOSE 

Questão 19:  
Analise a situação clínica a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 26 anos de idade, há 20 anos vem apresentando lesões nos membros 

superior e inferior direitos, assintomáticas, como demonstradas nas imagens a seguir. 

Nessa situação, qual é o diagnóstico mais provável? 

  

 

RESPOSTA: POROQUERATOSE 

  



 

Questão 20:  

Analise o caso clínico a 

Paciente, 50 anos de idade, apresentou quadro inicial de amigdalite. Iniciou o uso de cefalosporina 

e, após o 12º dia de tratamento, desenvolveu lesões bolhosas, flácidas, de conteúdo seroso, que 
evoluíram com erosões dolorosas, exsudativas e sem tendência à reepitelização, acometendo o 

tronco. O exame histopatológico e a imunofluorescência para IgG estão demonstrados a seguir. 

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

Questão 21:  
Analise o quadro clínico a seguir. 

Paciente, 40 anos de idade, apresenta dermatose na perna esquerda há 3 meses, com queixa de  

prurido e hipoestesia local. 

Diante desse quadro e das imagens demonstradas a seguir, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

RESPOSTA: DOENÇA DE JORGE LOBO 

  

  



 

Questão 22:  
Analise o quadro clínico a seguir. 

Pequeno nódulo amarelado, centrado por ponto enegrecido, com aspecto de favo de mel, localizado 

no punho direito, como apresentado nas imagens a seguir. 

Diante desse quadro e dessa dermatoscopia, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: TUNGÍASE 

Questão 23:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Criança de 7 anos de idade, com cegueira noturna e fotofobia, cabelos ásperos e frágeis. O 
exame histopatológico revelou hiperqueratose folicular, tampões córneos e atrofia de 

glândulas sebáceas. 

Considerando esse caso e a imagem a seguir, qual é o diagnóstico dermatológico mais provável? 

 

 

  

 



 

Questão 24:  
Analise o quadro clínico a seguir. 

Paciente com lesão verrucosa na região médio facial e na face interna da mucosa labial, como 

apresentada nas imagens a seguir. 

Diante desses quadros clínico e laboratorial, qual o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: PARACOCCIDIOIDOMICOSE 

Questão 25: 
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 60 anos de idade, evoluindo há cerca de 30 dias com o quadro 

dermatológico conforme fotos a seguir, acompanhado de fraqueza muscular proximal. Na 

investigação complementar, foi diagnosticado carcinoma de ovário. 

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

  

 

   

RESPOSTA: DERMATOMIOSITE 

  



 

Questão 26:  
Considere um paciente, sexo feminino, com dermatose, que vem evoluindo há cerca de 6 

meses, como demonstrada nas imagens a seguir.  

Nessa situação, qual é o diagnóstico mais provável?  

 
 

 

RESPOSTA: LIQUEN PLANO 

Questão 27:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 20 anos de idade, com dermatose há 45 dias, acompanhada de febre, 

adinamia e perda de peso, como apresentado nas imagens a seguir. Exames laboratoriais: teste 

rápido para HIV: positivo, carga viral:  231 cópias/mL , contagem de linfócitos CD4: 155 

células/mm³.  

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. 

  

 

 

A) Tuberculose cutânea 

B) Hanseníase virchowiana 

C) Cromomicose  

D) Sífilis maligna precoce 

RESPOSTA: D 

  



 

Questão 28:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 70 anos de idade, apresenta lesão única no pavilhão auricular, com dois 

anos de evolução, assintomática, como apresentada nas imagens a seguir.  

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. 

 

 

A) Hanseníase   

B) Leishmaniose tegumentar 

C) Linfoma cutâneo  

D) Infiltração linfocítica de Jessner 

RESPOSTA: C 

Questão 29:  

Analise a situação clínica a seguir. 
Paciente, sexo masculino, 48 anos de idade, com lesão única na face em evolução há 3 meses, 

com queixa de “formigamento”, como apresentada nas imagens a seguir. 

Nessa situação, qual o diagnóstico mais provável? 

 

  

RESPOSTA: HANSENÍASE TUBERCULOIDE 

  



 

Questão 30: 
Analise a situação clínica a seguir. 

Paciente, sexo masculino, 73 anos de idade, com lesão no braço esquerdo, como apresentada 

nas imagens a seguir. 

Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. 

 

 

A) Carcinoma basocelular 

B) Psoríase  

C) Doença de Bowen  

D) Doença de Paget extramamária 

RESPOSTA: C 

Questão 31:  

Analise o quadro clínico a seguir. 

 

Criança, 10 anos de idade, com fotossensibilidade, múltiplos lentigos solares em áreas 

expostas, hiporreflexia e diminuição da acuidade auditiva, como apresentados nas imagens a 

seguir.   

Considerando esse quadro, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

RESPOSTA: XERODERMA PIGMENTOSO 

  



 

Questão 32: 
Analise o quadro clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 67 anos de idade, com lesão papulosa no nariz, assintomática, com 

aproximadamente 2 anos de evolução, como apresentada nas imagens a seguir.  

Considerando esse quadro, qual é o diagnóstico mais provável? 

 
 

RESPOSTA: HIDROCISTOMA 

Questão 33:  
Considere um paciente, sexo feminino, 54 anos de idade, com lesão na região frontal, como 

apresentada nas imagens a seguir. 

Nessa situação, qual o diagnóstico mais provável? 

 

 

 

RESPOSTA: CARCINOMA BASOCELULAR 

Questão 34: 
Em relação ao procedimento cirúrgico demonstrado a seguir, qual o tipo de retalho foi executado? 

 

RESPOSTA: RETALHO DE TRANSPOSIÇÃO 
 



 

Questão 35:  
Analise a situação clínica a seguir. 

Paciente de 22 anos de idade, do sexo feminino, com lesões na face que surgiram aos 5 anos 

de idade, conforme imagens a seguir. 

Nessa síndrome, as lesões apontadas pela seta são: 

 

 

A) pilomatricomas.  

B) angiofibromas.  

C) tricoepiteliomas.  

D) siringomas.  

RESPOSTA: B 

Questão 36:  

Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 28 anos de idade, queixa-se de lesões pruriginosas nas axilas, há 9 meses, 

como demonstradas nas imagens a seguir. 

Diante desse caso, assinale a alternativa que apresenta o anexo cutâneo que se encontra envolvido 
na patogênese dessa doença.  

 

 

A) Glândula sudorípara écrina 

B) Glândula sudorípara apócrina 

C) Glândula sebácea  

D) Folículo piloso  

RESPOSTA: B 
 



 

Questão 37:  
Considere que uma paciente, sexo feminino, 30 anos de idade, deseja remover sua tatuagem. 

Assinale a alternativa que apresenta o comprimento de onda e a duração de pulso do laser mais 

indicados. 

 

A)  λ = 1064 nm e microssegundo (μs) 

B)  λ = 694 nm e nanossegundo (ns) 

C)  λ = 532 nm e nanossegundo (ns) 

D)  λ = 810 nm e microssegundo (μs) 

RESPOSTA: B 

Questão 38:  
Analise a situação clínica a seguir. 
Paciente, sexo feminino, vem apresentando lesões na face, membros superiores e no tronco há 6 
meses, como demonstradas nas imagens a seguir. 
Considerando o diagnóstico clínico dessa situação, assinale a alternativa que apresenta o exame 
histopatológico correspondente. 

 

 



 

Questão 39:  
Diante desses três tipos de feridas cirúrgicas, em um hospital bem equipado, assinale a 

alternativa que apresenta, respectivamente, a agulha e o fio que estão mais bem indicados 

para a sutura. 

   

  

 

A) Imagem A: agulha circular e fio absorvível 5-0 / Imagem B: agulha triangular e fio não absorvível 

5-0 / Imagem C: agulha triangular e fio não absorvível 3-0. 

B) Imagem A: agulha circular e fio absorvível 2-0 / Imagem B: agulha triangular e fio não absorvível 

5-0 / Imagem C: agulha triangular e fio absorvível 6-0.  

C) Imagem A: agulha triangular e fio não absorvível 5-0 / Imagem B: agulha circular e fio absorvível 

5-0 / Imagem C: agulha triangular e fio não absorvível 3-0. 

D) Imagem A: agulha triangular e fio absorvível 3-0 / Imagem B: agulha circular e fio não absorvível 

2-0 / Imagem C: agulha circular e fio não absorvível 6-0.  

RESPOSTA: A 

Questão 40:  
Analise o caso clínico a seguir. 

Paciente, sexo feminino, 54 anos de idade, com história de câncer de mama tratado com 

cirurgia e quimioterapia. Apresenta-se, no momento, granulopênica e refere surgimento de 

lesão plantar há 1 mês, como demonstrado nas imagens a seguir. 

Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

 

RESPOSTA: TINHA NEGRA 


