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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. 
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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 às vias de administração dos 

medicamentos, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) A via parenteral é usualmente utilizada quando se 

deseja uma ação mais imediata da droga, quando 

não há possibilidade de administrá-la por via oral 

ou quando há interferência na assimilação da droga 

pelo trato gastrintestinal. 

(B) A via intramuscular é utilizada para administrar 

medicamentos irritantes, por ser menos dolorosa, 

considerando-se que existe menor número de 

terminações nervosas no tecido muscular profundo. 

(C) A via subcutânea é indicada para a aplicação de 

vacina BCG e como auxiliar em testes diagnósticos 

e de sensibilidade. O volume a ser administrado 

não deve ultrapassar a 0,5ml, por ser um tecido de 

pequena expansibilidade. 

(D) As soluções administradas por via endovenosa 

devem ser cristalinas, não-oleosas e sem flocos em 

suspensão. 

 

12) A monoartrite aguda, de surgimento rápido, dor e 

sensibilidades extremas, tumefação e rubor, e 

tende a ocorrer na primeira articulação MTF, 

denomina-se: 

 

(A) Artrite induzida por cristais  

(B) Artrite infecciosa 

(C) Artrite tuberculosa 

(D) Artrite psoriática 

 

 

 

 

13) Assinale o parasita intestinal em que a migração da 

larva pode causar manifestações pulmonares, 

como, tosse seca, dispneia ou broncoespasmo e 

edema pulmonar: 

 

(A) Strongyloides stercolaris. 

(B) Giárdia lambia. 

(C) Entamoeba cole. 

(D) Taenia Saginata. 

 

14) O consumo de álcool é maior na população jovem, 

com repercussões nos indicadores de mortalidade 

por causas externas. Porém seu efeito na gestante 

pode ser agravado pela possibilidade do feto ou 

criança apresentar alteração, EXCETO: 

 

(A) Malformação do trato geniturinário (com 

hidronefrose). 

(B) Natimorto. 

(C) Retardo do crescimento intrauterino. 

(D) Microcefalia.  

 

15) A classificação das feridas proporciona uma 

linguagem única para a equipe multiprofissional, 

além de contribuir com o registro, avaliação clínica e 

tratamento. São características de úlceras 

diabéticas, EXCETO: 

 

(A) Redução ou ausência de sensibilidade do pé. 

(B) Leito de ferida profunda. 

(C) Veias superficiais dilatadas e pele fria. 

(D) Ferida com bordas uniformes. 

 

16) Anemia macrocítica é vista nas seguintes 

condições, EXCETO: 

 

(A) Anemia perniciosa 

(B) Sprue 

(C) Após gastrectomia total 

(D) Deficiência de ferro 

  

17) Anemias hemolíticas sintomáticas incluem as 

anemias hemolíticas que ocorrem com todos os 

seguintes, EXCETO: 

 

(A) Mononucleose infecciosa 

(B) Leucemia linfática crônica 

(C) Moléstia de Hodgkin 

(D) Lupus eritematoso sistêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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18) Sobre o Diabetes é INCORRETO afirmar: 

 

(A) São sintomas clássicos do Diabetes tipo I: poliúria, 

polidipsia, polifagia e perda de peso. 

(B) O diabetes é conceituado como grupo de doenças 

metabólicas, de etiologia diversa, caracterizada por 

hiperglicemia que resulta no aumento da secreção 

de insulina pela célula beta, resistência periférica a 

ação de insulina, ou ambos. 

(C) O tratamento do Diabetes tipo I é através da 

insulinoterapia. 

(D) O tratamento do Diabetes tipo II requer alteração 

no estilo de vida, atividade física e, quando 

necessário, tratamento farmacológico. 

 

19) No atendimento de um paciente que sofreu parada 

cardiorrespiratória (PCR) é necessário um 

atendimento rápido e preciso, pois, a ausência da 

oxigenação cerebral por um período superior a 

quatro minutos pode acarretar em perda irreversível 

da função neurológica de um paciente. São 

cuidados prestados a um paciente com parada 

cardiorrespiratória, EXCETO: 

 

(A) Cuidados para a desobstrução das vias aéreas 

mediante a retirada de próteses, corpos estranhos 

e secreções. 

(B) Nos casos de suspeita de lesão de coluna cervical, 

a hiperextensão do pescoço é contraindicada 

porque pode vir a lesar a medula espinhal. 

(C) Nos casos de suspeita de lesão de coluna cervical 

é utilizada a técnica da tração da mandíbula para 

frente. 

(D) Caso o paciente apresente trauma, deve-se hiper-

extender seu pescoço colocando uma das mãos 

sob sua nuca, levantando-a ligeiramente; com a 

outra mão posicionada sobre sua testa, traciona-se 

a cabeça para trás. 

 

20) A artrite reumatoide é caracterizada por ser uma 

doença inflamatória crônica, autoimune, que 

acomete mais mulheres do que homens. Dos 

critérios mencionados abaixo, assinale aquele que 

NÃO faz parte do diagnóstico de artrite reumatoide 

segundo o American College of Rheumatology: 

 

(A) Artrite de três ou mais regiões articulares 

(B) Artrite simétrica 

(C) Nódulos reumatóides e fator reumatóide sérico 

(D) Artrite das articulações das mãos, principalmente 

as interfalangeanas distais. 

 

 

 

 

 

 

 

21) Sobre a Obesidade, leia as informações abaixo: 

 

I. O termo sobrepeso difere do termo obesidade, 

apesar de serem utilizados como sinônimos; 

sobrepeso significa aumento da adiposidade 

corpórea com um nível de comprometimento 

negativo à saúde e a obesidade representa um 

aumento exclusivo de peso. 

II. O índice de massa corpórea é uma forma útil e 

prática de avaliar a obesidade, calculado pela 

divisão do peso atual (em quilogramas) pela altura 

(em metros) ao quadrado, com o inconveniente de 

não distinguir o aumento de gordura ou músculo. 

III. Além da classificação da obesidade pelas formas 

clínicas, tem-se a classificação pelo índice de 

massa corporal, que classifica o individuo entre 35 

a 39,9 Kg/m² como obesidade grau III. 

 

Marque a alternativa correta: 

(A) Apenas II está correta 

(B) Apenas III está correta 

(C) Apenas I e III estão corretas 

(D) Nenhumas das alternativas 

 

22) 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. 

 

23) O choque é caracterizado pelo suprimento 

inadequado de sangue para os tecidos e/ou pelas 

mudanças estruturais e funcionais nos órgãos 

essenciais. Quando ocorre devido baixo rendimento 

cardíaco provocado pelo infarto do miocárdio é 

classificado como: 

 

(A) Choque hipovolêmico.  

(B) Choque séptico. 

(C) Choque cardiogênico.  

(D) Choque anafilático. 

 

24) Ao administrar um medicamento para um paciente 

com diagnóstico de câncer, o médico prescreveu 

uma dose baixa, porém com efeito terapêutico. 

Essa dose denomina-se: 

 

(A) Dose mínima. 

(B) Dose máxima. 

(C) Dose tóxica. 

(D) Dose letal. 
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25) Paciente com enfisema geralmente possuem um 

índice de massa corporal compatível com: 

 

(A) Desnutrição. 

(B) Eutrofia. 

(C) Sobrepeso. 

(D) Obesidade. 

 

26) Marque a opção que apresenta o parasita que 

provoca a autoinfecção, podendo penetrar na 

mucosa antes de saírem com as fezes: 

 

(A) Ascaris lumbricóides 

(B) Strongyloides stercoralis 

(C) Hymenolepis nana 

(D) Entamoeba hystolitica 

 

27) O diabetes tem probabilidade de ocorrer em todos 

os seguintes estados, EXCETO: 

 

(A) Amiloidose. 

(B) Hemocromatose. 

(C) Carcinoma do pâncreas. 

(D) Cisto pancreático grande. 

 

28) Droga NÃO não eficaz no tratamento das infecções 

por treponema: 

 

(A) Sulfadiazina. 

(B) Penicilina. 

(C) Tetraciclina. 

(D) Eritromicina. 

 

29) A droga de escolha para a infecção estreptocócica: 

 

(A) Penicilina 

(B) Tetraciclina 

(C) Eritromicina 

(D) Cloranfenicol 

 

30) São manifestações maiores na febre reumática, 

EXCETO: 

 

(A) Eritema marginado 

(B) Coréia 

(C) Nódulos subcutâneos 

(D) Artralgia 

 

31) A única manifestação da febre reumática aguda 

que pode resultar em doença crônica grave é: 

 

(A) Eritema marginado 

(B) Nódulos subcutâneos 

(C) Artralgia 

(D) Nenhuma das respostas anteriores 

 

 

32) Hepatite viral cujos sintomas se assemelham a uma 

síndrome gripal, porém, com elevação das 

transaminases, cujo modo de transmissão é o fecal-

oral, sendo o período de incubação de 15 a 45 dias 

(média de 15 dias). O texto refere-se a: 

 

(A) Hepatite B 

(B) Hepatite A 

(C) Hepatite C 

(D) Hepatite D 

 

33) Em relação à classificação das crises convulsivas, 

podemos corretamente afirmar: 

 

(A) As tônico clônicas generalizadas caracterizam-se 

por perda súbita da consciência, algumas vezes 

precedidas por um olhar fixo e vago, seguida por 

contrações musculares disseminadas. 

(B) Nas crises parciais ou focais complexas ocorre 

com alteração da consciência, mas há reações aos 

estímulos. 

(C) As crises de ausências típicas (convulsões do tipo 

grande mal) são classicamente caracterizadas pela 

tríade de ausência, crises acinéticas e mioclônicas. 

(D) A convulsão febril é a mais freqüente das crianças. 

Trata-se de um episódio de convulsão 

generalizada iniciada durante episódio febril e que 

dura mais de 30 min. 

 

34) 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. 

 

35) Patologia que se manifesta pelo coração incapaz 

de bombear uma quantidade de sangue que possa 

satisfazer as necessidades de oxigênio e de 

nutrientes dos tecidos. 

 

(A)  Angina pectoris 

(B)  Infarto do miocárdio 

(C)  Insuficiência cardíaco-congestiva 

(D)  Hipertensão arterial 
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36) 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). 

 

37) 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. 

 

38) A grande maioria dos pacientes submetidos a 

tratamento para tuberculose apresenta boa 

tolerância aos medicamentos e completa o tempo 

recomendado sem sentir qualquer efeito colateral, 

no entanto, alguns manifestam efeitos adversos 

classificados como menores e requerem condutas 

que podem ser resolvidas na Unidade de Saúde, 

como por exemplo: 

 

(A) Hiperuricemia 

(B) Hipoacusia  

(C) Encefalopatia 

(D) Trombocitopenia 

 

39) Paciente com tuberculose pulmonar em uso de 

esquema básico há 1 mês relata sensação de 

queimação das extremidades (neuropatia 

periférica), a conduta a ser adotada será: 

 

(A) Medicar ácido acetilsalicílico. 

(B) Medicar com piridoxina. 

(C) Medicar com anti –histamínico. 

(D) Orientar dieta hipoprotéica. 

 

 

 

 

40) A ansiedade pode ser expressa diretamente 

através de alterações fisiológicas e 

comportamentais e indiretamente por meio da 

formação dos sintomas ou mecanismos de 

adequação, como na tentativa de defesa contra 

ansiedade. São respostas fisiológicas a ansiedade, 

EXCETO: 

 

(A) Palpitações – sistema cardiovascular. 

(B) Insônia – sistema neurológico. 

(C) Constipação – sistema gastrointestinal. 

(D) Palidez facial – sistema tegumentar. 

 
 
 

 







