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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). 

 

TESTE SELETIVO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0 (86) 9438-4081 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05 

 

Os prejuízos do Aedes Aegypti no século 19 

Velho Conhecido 

 

Que as autoridades andam um pouco perdidas com o mosquito transmissor de dengue, todo mundo já sabe. Que 

elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente. O Aedes Aegypti é um velhíssimo conhecido no Brasil: em 

meados do século 19, o veterano inseto causou enormes problemas ao empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de 

Mauá, quase inviabilizando a construção da primeira companhia de gás do Rio de Janeiro. O episódio está descrito no livro 

Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira: “Justamente quando as obras começavam, aportou no Rio de Janeiro um navio 

vindo de Havana com doentes a bordo. Enquanto durava a quarentena (...), uma nova doença se alastrou pelo país: a febre 

amarela. Só muitos anos mais tarde se saberia que a doença era transmitida por um mosquito, o Aedes Aegypti, que se cria em 

águas paradas – e para o qual o pântano da usina era o paraíso. Não demorou muito e os operários começaram a morrer. Em 

menos de dois meses, a equipe foi devastada. Havia 11 engenheiros e técnicos ingleses nos canteiros em funções essenciais. 

Na primeira onda da doença, dez morreram de febre. Sobrou apenas o chefe. William Gilbert Ginty. Ele só se convenceu a ficar 

porque o patrão aumentou o seu salário a níveis compatíveis com o risco, pagando-se mais do que ganhavam os ministros 

brasileiros, donos dos maiores salários do país. Ao mesmo tempo, em cartas desesperadas para a Inglaterra, Irineu pedia a seus 

sócios que encontrassem substitutos para os mortos. Como a notícia da febre já havia atravessado o oceano, também esses 

homens lhe custaram muito caro”. 

 

(Exame, 03.2002) 

 
 

 

Segundo o texto: 

 

a) Depois de muito tempo, o Aedes Aegipti foi associado aos episódios descritos, ocorridos durante a construção da primeira 

companhia de gás. 

b) O Aedes Aegypti foi descoberto pelo Barão de Mauá, que realizava grandes empreendimentos no século XIX. 

c) Muitos operários da antiga companhia de gás do Rio de Janeiro permaneceram em quarentena num navio para Havana. 

d) A febre amarela se alastrou de maneira surpreendente, aniquilando todos os operários estrangeiros que trabalhavam para o 

Barão de Mauá. 

 

 
 

 

De acordo com o texto, o problema causado pelo mosquito nos últimos tempos é: 

a) Recorrente 

b) Temporário 

c) Insolúvel 

d) Regional 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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De acordo com o texto, é certo dizer que o mosquito. 

 

a) Foi um grande obstáculo à construção da companhia 

b) Ainda não foi estudado devidamente pelos cientistas 

c) Foi transportado nos navios ingleses durante o século passado 

d) Atravessou o oceano, causando mortes na Europa. 

 
 

 

No trecho -... e para o qual o pântano da usina era o paraíso. -, a palavra em destaque se refere. 

 

a) Ao local onde eram sepultados os operários ingleses 

b) Ao habitat ideal para a reprodução do mosquito 

c) Ao período de acontecimentos sombrios durante a obra 

d) Ao estágio mais avançado do empreendimento do Barão. 

 
 

 

No trecho – Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente... – o termo em destaque expressa. 

 

a) Indecisão 

b) Incerteza 

c) Indignação 

d) Apatia 

 
 

 

Indique o fragmento que apresenta ERRO de pontuação. 

 

a) A campanha presidencial de 1960, nos Estados Unidos, é apontada pela mudança do sistema de comunicação, como 

inovadora. 

b) Até então, a conquista do voto se dava no confronto direto entre o candidato e o eleitor. 

c) A década de 40 viu o aparecimento, na política, do rádio. 

d) Dez anos antes, apenas 11% das famílias tinham televisão; em 1960, o número se elevou para 88%. 

 
 

 

Assinale a alternativa em que há Concordância Verbal. INCORRETA: 

 

a) V. Exa é generoso. 

b) Mais de um repórter comentou o jogo. 

c) Elaborou-se ótimos planos. 

d) Eu e minha família fomos ao cinema. 

 
 

 

Assinale a frase que apresenta ERRO de concordância verbal ou nominal. 

 

a) Somos nós quem mais colabora com essa companhia 

b) Creio que ainda deverá ocorrer muitas demissões. 

c) Como, num país tão pobre, podem existir tantos ricos? 

d) Haverá sempre o mal e o bem na face da terra. 

 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Analise as frases abaixo quanto ao emprego da crase. 
 
I. O Castelo ficava à esquerda do vale; à beira de um precipício.  
II. Os funcionários jamais obedeceriam àquelas ordens absurdas 
III. Viajaremos à Teresina. 
IV. Milhares de peregrinos se dirigem àquela cidade sagrada 
 
Analisando as frases acima quanto ao emprego da crase podemos concluir que estão corretas somente em: 
a) I, II, III e IV 
b) I e III 
c) I, II e III 
d) I, II e IV 

 
 

 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à colocação pronominal 
 
a) Então, está combinado; procuro-te assim que eu voltar de viagem. 
b) Discute-se atualmente quando os humanos povoarão outros planetas. 
c) Emprestar-lhe-ia o dinheiro, caso ele precisasse. 
d) Se espalhou rapidamente a notícia: o fantástico goleador aposentaria-se. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 11A 40 
 

 
 

 
 
 
Nos achados clínicos sugestivos de hipertensão secundária pode ser encontrado, EXCETO: 
 
a) Hematúria; 
b) Elevação da creatinina; 
c) Ausência de história familiar; 
d) Pressão arterial mais baixa nos membros superiores. 
 

 
 

 
São causas de Insuficiência Respiratória tipo II, EXCETO: 
 
a) Hipotireoidismo; 
b) Alcalose metabólica; 
c) Atelectasias; 
d) Cifoescoliose. 
. 

 
 

 
Analise as seguintes proposições, e depois marque a alternativa: 
 
( ) A melhor abordagem medicamentosa para pacientes com emergência hipertensiva e edema agudo de pulmão é: 
nitroprussiato de sódio venoso e dobutamina venosa. 
(  ) Entre as principais causas incomuns de hipertireoidismo, podemos assinalar a tireoide subaguda. 
(  ) A insuficiência renal é mais frequente na fase tardia da leptospirose. 
(  )As causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa no adulto jovem são neoplasia e divertículo de Meckel. 
 
A) F, V, V, F 
B) F, F, V, V 
C) V, F, V, F 
D) V, V, V, V 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Quanto à febre reumática clínica, sobre a Coréia de Sydenham é INCORRETO afirmar: 

 

a) Movimentos involuntários, debilidade muscular e transtornos emocionais. 

b) Movimentos desaparecem durante o sono, pode haver hipotonia difusa. 

c) Manifestação tardia, podendo ocorrer semanas ou meses depois da artrite. 

d) Frequentemente ocorre depois da puberdade. 

 

 
 

Acerca da SIDA, avalie os itens abaixo: 

 

(01) No estágio inicial apresenta linfócitos T CD4 > 500 cels/mm3; com declínio de 50 cels/mm3/ano, linfadenopatia e 

dermatites. 

(02) No estágio intermediário apresenta linfócitos T CD4 entre 500 e 100 cel/mm3, candidíase oral e vaginal, displasia 

cervical, neuropatia periférica, Herpes zoster, febre. 

(04) No estágio final apresenta linfócitos T CD4 < 100 cel/mm3, doenças neurológicas, infecções oportunistas, tumores. 

(08) Protease: atua nos passos finais da replicação viral, promovendo a clivagem da cadeia proteica produzida pela célula, 

em proteínas virais e enzimas que formarão o núcleo de cada partícula do HIV. 

(16) São inibidores de trascriptase reversa: lamivudina (3TC), zidovudina (AZT) e indinavir. 

(32) Aumento de gordura dorso-cervical pode estar presente como consequência da lipodistrofia. 

 

A soma dos itens corretos é: 

a) 49. 

b) 41. 

c) 40. 

d) 15. 
 

 

 

 

Na Lúpus Eritematoso Sistêmico formam-se anticorpos de vários tipos, EXCETO: 

 

a) AntiRNA; 

b) Antihistona; 

c) Antiplaquetas; 

d) Antiendotélio. 

 

 

 

A causa mais comum de hemorragia digestiva alta é (são): 

A) Esofagite. 

B) Úlcera péptica. 

C) Varizes de esôfago. 

D) Gastrite erosiva. 
 

 
 

 

Qual a droga de escolha para tratamento de emergência hipertensiva em uma paciente no curso da 30a semana de 

gestação previamente normotensa? 

a) Losartan 

b) Hidralazina  

c) Captopril 

d) Furosemida 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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O quadro clínico de intoxicação por chumbo NÂO inclui: 

 

a) Hipertensão intracraniana; 

b) Dor de cabeça; 

c) Anemia hipocrômica moderada; 

d) Hipotensão; 

 

 
 

Deve-se a alterações em um ou mais componentes do aparelho valvular (cúspides, cordas tendíneas e anel valvular ou 

músculos papilares), resultando numa coaptação imperfeita dos folhetos mitrais durante a fase de ejeção do ventrículo 

esquerdo. As alterações hemodinâmicas dependem da etiologia, do grau e da duração da insuficiência valvular ou valvar. 

 

a) Estenose mitral; 

b) Insuficiência mitral; 

c) Prolapso de válvula mitral; 

d) Estenose tricúspide. 

 

 
 

Considerando os estágios de deficiência de ferro na anemia ferropriva, analise as afirmativas. 

 

1. Depleção dos estoques de ferro. 

 

 

 

2. Eritropoiese deficiente em ferro. 

 

 

 

3. Anemia por deficiência de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

( ) Os achados laboratoriais observados nesta fase 

incluem uma ferritina persistentemente baixa (< 15 

ng/ml), uma queda mais acentuada do ferro sérico (< 

30 μg/dl) e da saturação da transferina (< 15%) e uma 

alteração do aspecto morfológico das hemácias. 

 

( ) Nesta fase, obtém-se ainda algum ferro medular ao 

aspirado (1 +) e são observados níveis de ferritina 

sérica de cerca de 20 ng/ml. A morfologia e a 

quantidade das hemácias são normais, assim como os 

valores do TIBC, ferro sérico e FEP. 

 

( ) Este estágio é caracterizado pela ausência de ferro 

corável na medula e uma queda perceptível nos níveis 

de ferritina, geralmente abaixo de 20 ng/ml. O ferro 

sérico diminui (< 60 μg/dl), o TIBC aumenta e 

saturação da transferrina cai a níveis < 20%.

 

A sequência está correta em: 

 

a) 3, 1, 2.   b) 2, 3, 1.  c) 1, 2, 3.   d) 2, 1, 3.  

 

 
 

“A ____________________, também conhecida como Doença Articular Degenerativa, caracteriza-se por uma lenta e 

progressiva deteriorização de uma articulação, onde ocorre perda localizada de cartilagem em associação com esclerose 

subcondral, formação de cisto, osteofitose e espessamento capsular e sinovial.” 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 

a) osteopetrose  

b) artrite reumatoide  

c) osteomielite 

d) osteoartrite 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Podem causar insuficiência cardíaca, EXCETO: 

 

a) febre reumática.  

b) aterosclerose. 

c) doença de chagas. 

d) tuberculose. 

 
 

 

O paciente que se queixa de disúria, associada à polaciúria e, em alguns casos, dor suprapúbica, normalmente apresenta 

um quadro de: 

 

a) prostatite.  

b) epididimite. 

c) cistite aguda.   

d) pielonefrite.  

e)  

 

 

 

A vacina inativada contra a hepatite A NÃO está indicada para: 

 

a) homossexuais.  

b) profissionais de creches e orfanatos. 

c) alérgicos à albumina bovina. 

d) crianças de áreas endêmicas. 

 

 

 

Considere os exames: 

• T4 livre; 

• T3 total; 

• TSH. 

Em caso de suspeita de hipotireoidismo, torna-se necessário solicitar a dosagem dos seguintes exames laboratoriais, 

EXCETO: 

 

a) T4 livre.  

b) T4 livre e TSH. 

c) T3 total.  

d) T3 Total e T4 livre. 

 

 

 

 

 

Com relação ao tratamento antimicrobiano, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

a) Piperacilina/Tazobactam é muito útil contra Pseudomonas Aeruginosa. 

b) Metronidazol é muito ativo contra bactérias anaeróbias. 

c) A Linesulida é excelente contra bactérias gram negativas, mas necessita ajustes posológicos na insuficiência renal e 

hepática. 

d) Os macrolídeos são muito utilizados nas infecções por clamydia e mycoplasma. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma síndrome caracterizada pela obstrução crônica difusa das vias 

aéreas inferiores, de caráter irreversível, com destruição progressiva do parênquima pulmonar. Assinale a alternativa que 

apresenta o maior fator de risco para o desenvolvimento da DPOC. 
 

a) Tabagismo ativo. 

b) Fumaça de cádmio. 

c) Poluição atmosférica. 

d) Exposição ocupacional a poeiras orgânicas (minas de carvão, ouro). 

 

 
 

Não representam indicação para o MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial): 
 

a) HAS resistente. 

b) Arritmias cardíacas. 

c) Hipotensão Ortostática.  

d) HA do avental branco. 

 

 
 

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni, cujas formas 

adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo e as formas intermediárias se desenvolvem em caramujos 

gastrópodes aquáticos do gênero Biomphalaria. Trata-se de uma doença que pode evoluir para formas clínicas 

extremamente graves e levar o paciente ao óbito. São sintomas da esquistossomose mansônica, EXCETO: 
 

a) Febre elevada.  

b) Inflamação da cavidade bucal. 

c) Dores abdominais. 

d) Acometimento renal. 
 

 
 

Em pacientes portadores de DRGE, a terapia que mais proporciona resultado efetivo encontra-se entre as citadas abaixo. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Mudança do estilo de vida; 

b) Terapia com IBP; 

c) Bloqueio de receptor H2; 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

 

 
 

Em paciente que se apresenta em consulta, com queixas de dor de cabeça intensa, dor na região lombo sacra, náuseas e 

vômitos, fraqueza, acompanhado de febre e prostação, e após 3 dias surgem icterícia, oligúria e manifestações 

hemorrágicas, o diagnóstico mais provável é: 
 

a) Febre Amarela; 

b) Malária; 

c) Quadro final de pneumonia comunitária; 

d) Intercorrência da Síndrome de Helpp. 
 

 
 

 

Em consultório, ao atendermos um paciente do sexo masculino, de 50 anos, apresentando áreas maculares de eritema e 

descamação atrás das orelhas e couro cabeludo, supercílios, glabela e sulco nasolabiais, o diagnóstico mais provável é: 
 

a) Dermatite seborreica; 

b) Tínea capitis; 

c) Carcinoma basocelular; 

d) Psoríase. 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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A Síndrome do choque tóxico é caracteristicamente associada a cada um dos seguintes, exceto: 

 

a) Hipercalcemia. 

b) Hipotensão. 

c) Febre. 

d) Erupção. 

 

 

Em pacientes portadores de Síndrome Reiter, encontramos alguns sinais e sintomas. Assinale a alternativa correta: 

 

a) Artrite predominante em articulação de membro superior; 

b) Artrite das articulações dos membros inferiores; 

c) Apresenta uveíte, balanite, estomatite; 

d) Tumores pulmonares; 

 

 

 

Ao fazermos a leitura de um Eletrocardiograma, a onda T representa: 

 

a) Contração auricular; 

b) Repolarização auricular; 

c) Repolarização ventricular; 

d) Contração ventricular; 

 

 

 

Em um ECG, a onda P representa: 
 
a) Contração auricular;     b) Repolarização auricular;     c) Contração ventricular;       d) Isquemia do miocárdio. 

 
 

 
Quais medicamentos abaixo citados correspondem aos antagonistas do canal de cálcio. Assinale a correta: 
 
a) Amilorida, Metolazone, Triantereno. 
b) Diltiazem, Nifedipina, Verapamil. 
c) Losartan, Valsartan, Candersatan. 
d) Enalapril, Captopril, Lisinopril. 

 
 

 
Um desdobramento da 2ª bulha pode ocorrer associado com cada uma das seguintes doenças cardiovasculares, exceto: 
 
a) Estenose aórtica. 
b) Bloqueio de ramo Direito. 
c) Hipertensão. 
d) Bloqueio de ramo Esquerdo. 

 
 

 
Assinale a alternativa incorreta quanto aos principais fatores de risco associados à Hipertensão Arterial Sistêmica: 
 
a) Diabete Melito. 
b) Mulher pré-menopausa. 
c) Tabagismo. 
d) Idade acima de 60 anos. 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







