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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Não há democracia com burca  

 

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos 

movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e 

em outros países do Oriente, onde as populações 

clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao 

desenrolar dos fatos formulando as mais variadas 

análises. 

 

2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete 

conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas 

são a principal reivindicação do mundo árabe. 

Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que 

estamos falando de uma região que concentra maioria 

esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse 

contexto, é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos na reestruturação que está por vir. 

 

3 Embora muitos argumentem que alguns dos países 

em transformação têm tradição de Estado laico, como o 

Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte 

presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer 

que o potencial de crescimento da Irmandade 

Muçulmana não deve ser subestimado. 

 

4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres, 

gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto, 

a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos 

descobertos, elas querem participar e tentam se fazer 

ouvir. 

 

5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os 

articulistas brasileiros pouco têm falado. 

 

6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a 

escrever para jornais ou para opinar na TV, 

simplesmente desconsideram o problema das mulheres. 

Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em 

democracia, mas esquecem os direitos humanos que a 

antecedem. 

 

7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido 

o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem 

para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A 

condição de mais da metade da população não faz parte 

da história que certos intelectuais pretendem contar. 

 

8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo 

o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que 

elas não precisam de mais nada além de obedecer aos 

maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e 

que precisam dos homens para se sentir protegidas. 

Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural. 

 

9 Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os 

direitos humanos são universais, não importando a 

região do mundo de que se trate. 

 

10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes 

na condição análoga à de escrava. 

 

11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são 

submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos 

patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção. 

Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os 

cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas 

do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés 

para sair às ruas. 

 

12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na 

Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente 

islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher, 

deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não 

pode haver democracia com burca. 
 

LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional 

dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita 

da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão 

no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso 

Euclides da Cunha", entre outros. 
Extraído de http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm  

 

01) Analise as seguintes assertivas: 

 

I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de 

consolidação das democracias sem a ampliação da 

influência religiosa na constituição de um estado 

laico. 

II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a 

mulher não podem ser consideradas como 

representativas da real conjuntura social nos países 

islâmicos.    

III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a 

condição pra que haja democracia é dar a todos 

direitos e deveres de forma isonômica.   

 

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se 

afirma em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I e II 

(D) II e III 

 

02) Considerando-se o contexto, traduz-se 

inadequadamente o sentido de um vocábulo em: 

 

(A)  (...) Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista (9º parágrafo) = incipiente 

(B)  (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico, 

corre o risco de não contemplar a mulher... (12º 

parágrafo) = em sua maioria 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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(C) (...) é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes  

(D) (...) Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar 

promete conduzir o Egito às eleições... 

(2ºparágrafo) = destituído 

 

03) No que se refere à concordância verbal, está 

inteiramente INCORRETA a frase contida na 

opção: 

 

(A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do 

Oriente.    

(B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à 

sociedade e proteger o cidadão.  

(C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com 

burca” tratam-se de questões extremamente 

polêmicas e globais.  

(D) Louva-se a intolerância com a ascensão de 

ditadores, porque se temem os direitos 

democráticos no Oriente.  

 

04) Em relação à derrubada de ditadores nos países do 

Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora 

considera que: 

 

(A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os 

interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses 

religiosos, o que acabará constituindo uma falsa 

democracia.   

(B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de 

garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a 

todos nesses países, uma vez que a mulher é 

relegada. 

(C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os 

ditadores sucumbem as liberdades individuais 

deveriam ser asseguradas às classes religiosas e 

só depois ao restante do povo. 

(D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de 

forma a tornar possível a consolidação da 

democracia no oriente. 

 

05) No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na 

construção: 

 

(A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres) 

(B) Amordaçadas, apenas com os (refere-se aos 

extremistas religiosos) 

(C) elas querem participar (refere-se às entidades 

democráticas) 

(D) As maiores vítimas da repressão (refere-se ao 

termo comunidades muçulmanas) 

 

 

 

 

 

 

06) A opção que contém um livre comentário escrito 

com lógica, correção e clareza a respeito do texto 

é:  

 

(A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira 

democracia só será realmente consolidada nos 

países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver 

a participação efetiva das mulheres como 

detentoras de direitos. 

(B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da 

expressão de ideias a autora reveste seu 

pensamento de fundamental principio: não haverá 

democracia sem a participação efetiva das 

mulheres. 

(C) Entende a autora que a democracia está 

intimamente ligada aos aspectos concernentes a 

direitos iguais tanto para homens como mulheres, 

pois a simples disposição de ditadores não garante 

direitos a todos. 

(D) É ponto pacifico na visão da autora de que a 

interdependência entre os pressupostos 

democráticos e os direitos básicos das mulheres 

nas comunidades mulçumanas são fundamentais 

para o processo democrático.  

 

07) Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do 

termo “sublevados” para indicar:  

 

(A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de 

forma pacífica a transição do governo.  

(B) o contraste presente na perspectiva de se criar um 

estado laico governado por extremistas.  

(C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado 

e os direitos dos cidadãos. 

(D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte 

influência religiosa exerce sobre eles.  

 

08) Preencha corretamente os espaços abaixo e em 

seguida assinale a alternativa correspondente: 

A paz chegou inesperadamente______ subúrbio. 

Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se 

lembrará mais das chacinas que_______ tão pouco, 

marcavam a paisagem urbana. 

 

(A) Àquele; a; há. 

(B) Aquele; à; há. 

(C) Àquele; à; a. 

(D) Aquele; a; a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ – PI                                                                           CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA 

Instituto Machado de Assis – IMA        4 

 

09) Analise o seguinte texto: 
 

“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um 

grande número de senadores votaram a favor, haja visto 

que esse foi um dos projetos que mais interessava aos 

munícipes maranhenses.”    
 

Em relação aos aspectos da concordância verbal 

podemos dizer corretamente que esse texto 

(A) Não apresenta erros. 

(B) Apresenta apenas um erro. 

(C) Apresenta dois erros apenas. 

(D) Apresenta apenas três erros. 
 

10) A relação entre o substantivo coletivo e seu 

conjunto referente está inadequadamente feita na 

alternativa: 
 

(A) Pandilha = malfeitores. 

(B) Réstia = alho. 

(C) Boana = mosquitos. 

(D) Récova = cavaleiros. 

 

 
 

 

11) Em relação a gestante portadora de hepatite B, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) HBs Ag e anti HBs positivos conferem maior 

frequência de transmissão vertical 

(B) Quando positivo, o HBeAg indica maior replicação 

viral com maior possibilidade de transmissão 

vertical. 

(C) A transmissão vertical ocorre predominantemente 

durante a gestação. 

(D) A paciente deverá receber imunoglobulina para 

reduzir a possibilidade de transmissão vertical. 

 

12) A conduta da um RN cuja mãe é assintomática e 

soropositiva para o antígeno de superfície hepatite 

B (HBsAG) deverá ser: 

 

(A) Acompanhar com sorologia e transaminases nos 

primeiros 6 meses de vida e vacinar se houver 

soroconversão. 

(B) Acompanhar, pois filhos de mãe soropositiva para o 

HBsAG não se beneficiam da vacina. 

(C) Iniciar vacinação nas primeiras horas de vida, 

administrando também imunoglobina específica. 

(D) Iniciar vacinação após 1 mês de idade. 

 

13) O bacilo de Ducrey é o agente etiológico do (a): 

 

(A) Colpite senil 

(B) Cancro mole 

(C) Cervicite crônica na mulher jovem 

(D) Condiloma acuminado 

 

 

14) A reação de VDRL torna-se positiva após o 

surgimento do cancro: 

 

(A) 1 semana 

(B) 10 dias 

(C) de 3 a 4 semanas 

(D) 2 meses 

 

15) O VDRL é considerado como diagnóstico em 

presença de títulos maiores ou iguais à: 

 

(A) 1/4 

(B) 1/8 

(C) 1/16 

(D) 1/32 

 

16) Paciente apresenta uma lesão genital transitória, 

seguida por linfadenite e às vezes estenose anal. 

Deve-se inicialmente pensar em: 

 

(A) Sífilis 

(B) Cancróide 

(C) Linfogranuloma venéreo 

(D) Herpes anogenital 

 

17) A transmissão ocupacional do vírus do HIV ocorre 

quando profissionais da área da saúde se ferem 

acidentalmente com instrumentos perfuro cortantes 

contaminados com sangue de pacientes portadores 

de HIV. Os fatores de risco identificados como 

fornecedores deste tipo de transmissão. São, 

EXCETO: 

 

(A) A profundidade de extensão do ferimento. 

(B) O tipo de material-perfuro cortante. 

(C) A presença de sangue visível no instrumento que 

produziu o ferimento 

(D) O paciente, fonte de infecção, ter evidências de 

imunodeficiência avançada (sinais clínicos da 

doença, carga viral elevada, T-CD4 mais baixo). 

 

18) Diabetes Gestacional é a hiperglicemia 

diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, 

que geralmente desaparece no período pós-parto, 

mas pode retornar anos depois. Seu diagnóstico é 

controverso, sendo que, a O.M.S recomenda os 

mesmos procedimentos e diagnóstico empregados 

fora da gravidez. São exames complementares 

para avaliação de diabetes gestacional, com 

exceção de: 

 

(A) Glicemia de jejum. 

(B) T.S.H. 

(C) Fundoscopia. 

(D) Lipidograma. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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19) A suplementação de ferro na gestação serve para: 

 

(A) Prevenir distúrbios do tubo neural. 

(B) Formar massa eritrocitária fetal. 

(C) Ajudar na absorção de vitamina C. 

(D) Evitar má-formação congênita fetal. 

 

20) Hormônio que na gestação tem como principal 

ação de relaxar a musculatura lisa do útero, mas 

acaba interferindo em outros órgãos, como o 

intestino, diminuindo sua motilidade. O texto acima 

se refere ao: 

 

(A) Estrógeno. 

(B) Progesterona. 

(C) Insulina. 

(D) Gonadotrofina coriônica humana. 

 

21) Gestante obesa com 40 anos, gesta 3, para 1, 

aborto 1, idade gestacional de onze semanas e 

ganho ponderal de 8 kg até o momento, vem ao 

consultório para iniciar o pré-natal. Para qual das 

condições abaixo a paciente apresenta risco 

aumentado, independente de outras variáveis: 

 

(A) Sangramento de primeiro trimestre. 

(B) Diabete gestacional. 

(C) Aborto espontâneo. 

(D) Trabalho de parto prematuro. 

 

22) Em uma mulher de 40 anos de idade, multípara, 

com sangramento genital de volume, a principal 

conduta a ser tomada no pronto socorro é: 

 

(A) Exame especular. 

(B) Infusão de vitamina K. 

(C) Ultra-sonografia transvaginal. 

(D) Citologia oncológica. 

 

23) O período mais longo do trabalho de parto é: 
 

(A) Primeiro 

(B) Segundo 

(C) Terceiro 

(D) Quarto 

 

24) A incontinência urinária ou perda involuntária de 

urina é um sério problema de saúde que afeta 

milhões de pessoas e pode ocorrer em qualquer 

idade, tendendo a manifestar-se mais 

frequentemente com o aumento da idade, 

principalmente, nas mulheres, na perimenopausa. 

Tendo como uma das terapias o exercício do 

assoalho pélvico. Um dos exercícios utilizados é: 
 

(A) exercício de Kegel 

(B) exercício de Krause 

(C) exercício de Alongamento 

(D) exercício de Blombel 

25) Durante a consulta de pré-natal, o enfermeiro 

atendeu uma gestante de 42 anos, com histórico de 

aborto, resultado da sorologia para toxoplasmose: 

IgM (negativo) e IgG (positivo).Sua conduta é:  

 

(A) Orientar evitar ingestão de carnes cruas e mal 

passadas 

(B) Orientar a ingestão de carnes magras e grelhadas  

(C) Prescrever Espiramicina 1g, via oral, 8/8hrs. 

(D) Prescrever Espiramicina 1g, via oral, 8/8hrs e 

solicitar teste de Avidez. 

 

26) Fissura mamilar, ingurgitamento mamário, mastite 

puerperal são problemas que podem surgir durante 

a amamentação. São medidas profiláticas para 

esses problemas, EXCETO:  

 

(A) Ingestão de alimentos ricos em vitamina, 

especialmente a vitamina A. 

(B) Realizar higiene rigorosa das mãos antes das 

mamadas. 

(C) Utilizar lubrificantes nos mamilos.  

(D) Alternar os seios durante as mamadas, 

especialmente nos primeiros dias. 

 

27) Sobre a Hepatite B, analise a assertivas a seguir: 

 

I. O risco de cronificação pelo vírus da Hepatite B 

depende da idade na qual ocorre a infecção. 

Quanto maior a idade, maior o risco de 

cronificação. 

II. Não existe tratamento específico para a forma 

aguda da Hepatite B. Se necessário, apenas 

sintomático para náuseas, vômitos e prurido. 

III. O esquema básico de vacinação contra a Hepatite 

B é de 3 doses, com intervalo de um mês entre a 

primeira e a segunda dose e de seis meses entre a 

primeira e a terceira dose. 

 

São corretas as afirmativas: 

(A) Apenas II e III. 

(B) Apenas I. 

(C) I e III e apenas. 

(D) Apenas III. 

 

28) São doenças relacionadas com o aparecimento de 

corrimento uretral em pacientes de ambos os sexos 

e vida sexual ativa sem proteção de preservativo, 

exceto: 

 

(A) Gonorréia. 

(B) Clamídia. 

(C) Micoplasma. 

(D) Sífilis. 
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29) Sobre a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), analise as afirmativas abaixo e 

marque a INCORRETA. 

 

(A) As gestantes portadoras dos HIV deverão iniciar a 

profilaxia da transmissão vertical a partir da 28ª 

semana, com terapia antirretroviral tripla. 

(B) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma 

e secreção vaginal); pelo sangue (via parenteral e 

vertical); e pelo leite materno. 

(C) A janela imunológica é o período de tempo entre a 

exposição ao vírus até que a detecção por 

marcadores virais ou antivirais se torne detectáveis. 

O período médio de janela imunológica é de 30 

dias. 

(D) A simples suspeita de exposição ao HIV, tanto em 

gestantes, quanto em conceptos, deve ser 

notificada e investigada. 

 

30) Caracteriza-se por perda sanguínea por via vaginal, 

súbita, de cor vermelha viva, de quantidade 

variável, não acompanhada de dor. É episódica, 

recorrente e progressiva. O exame obstétrico revela 

volume e tono uterinos normais, frequentemente 

apresentação fetal anômala. Habitualmente, os 

batimentos cardíacos fetais estão mantidos. O texto 

acima se refere à seguinte síndrome hemorrágica: 

 

(A) Abortamento. 

(B) Descolamento cório-amniótico. 

(C) Placenta prévia. 

(D) Mola hidatiforme. 

 

31) Durante a realização de uma citologia oncótica o 

médico detectou uma lesão sugestiva de doença 

sexualmente transmissível (DST), sabendo que 

existe uma relação muito próxima entre as doenças 

sexualmente transmissíveis e lesão intra epitelial 

cervical, o médico utilizou os critérios de risco para 

infecção cervical para avaliar esse paciente. São 

critérios de risco de infecção cervical, exceto: 

 

(A) Parceiro (a) com sintomas de DST. 

(B) Pessoa com múltiplos parceiros, sem proteção de 

preservativo. 

(C) Pessoa que acredita ter se exposto a DST. 

(D) Pessoa com histórico de prévio tratamento para 

DST. 

 

32) Ao iniciar a realização do exame de prevenção do 

câncer do colo do útero (citologia oncótica) é 

necessário que sejam realizadas algumas 

perguntas à mulher pelo profissional que vai 

realizar o exame. São perguntas a serem 

realizadas para a mulher antes desse exame 

conforme ministério da saúde, exceto: 

 

 

(A) A data da última menstruação. 

(B) Se já teve filhos por parto normal, se é virgem. 

(C) Se possui alguma doença crônica. 

(D) Se utiliza duchas ou medicamento vaginais ou 

realizou exames intravaginais. 

 

33) A cirurgia de salpingectomia tem finalidade de: 

 

(A) Remover os ovários. 

(B) Remover as trompas. 

(C) Remover a glândula pituitária. 

(D) Remover o canal deferente. 

 

34) No centro obstétrico foi admitida uma paciente de 

13 anos de idade, gesta 2, parto 0, aborto 1, com o 

diagnóstico médico de toxemia gravídica. São 

cuidados para esta paciente, exceto: 

 

(A) Manter a paciente em repouso, preferencialmente 

DLE. 

(B) Prescrever medicação (hipotensores, sedativos, 

tranquilizantes). 

(C) Uso de protetor entre os dentes da paciente. 

(D) Observar os sinais de choque e comunicá-los 

imediatamente ao médico ou enfermeiro. 

 

35) Medicamento que gera risco para fetos humanos, 

devendo-se evitar seu uso durante gravidez ou 

possibilidade da mesma: 

 

(A) Ácido fólico. 

(B) Sulfato Ferroso. 

(C) Gluconato de Ferro. 

(D) Doxicilina. 

 

36) É uma contra indicação absoluta para terapia com 

trombolíticos em pacientes com infarto agudo do 

miocárdio: 

 

(A) Sangramento menstrual intenso. 

(B) Gravidez. 

(C) Anticoagulação antiga com varfarina. 

(D) Ressuscitação cardiopulmonar com duração 

inferior a 10 minutos.  

 

37) São características da endometriose: 

 

(A) É um processo maligno caracterizado pela 

presença de glândulas endometriais e estroma fora 

da musculatura e da cavidade uterina. 

(B) É excepcional em mulheres na pós-menopausa, 

mesmo se utilizarem hormonioterapia. 

(C) A laparoscopia é o padrão-ouro para o seu 

diagnóstico. 

(D) O CA-125 é um marcador de tumor ovariano 

epitelial que diminui em mulheres com 

endometriose. 
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38) No atendimento de parturiente no período de 

dequitação o volume de perda sanguínea, para não 

evoluir para hemorragia, não pode passar de: 

 

(A) 300 ml de sangue. 

(B) 400 ml de sangue. 

(C) 450 ml de sangue. 

(D) 500 ml de sangue. 

 

39) São fatores de risco para o câncer de mama, 

EXCETO: 

 

(A) Nuliparidade. 

(B) História familiar de câncer de mama. 

(C) Menopausa tardia. 

(D) Menarca tardia. 

 

40) Irregularidade menstrual, acne, hirsutismo, 

obesidade e Acantose nigricans são achados de: 

 

(A) Hipertireoidismo 

(B) Bulimia nervosa 

(C) Neoplasia endócrina múltipla 

(D) Endometriose 

 

 







