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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 
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CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 13 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

16) A participação da sociedade organizada, 

garantida na legislação, torna os Conselhos de 

Saúde instância privilegiada na proposição, 

discussão, acompanhamento, deliberação, 

avaliação e fiscalização da implementação da 

Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros. A respeito dos 

Conselhos de Saúde, segundo as disposições 

da Lei n° 8.142/90, é incorreto o que se 

afirma em: 

 

(A) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei. 

(B) A composição dos Conselhos deverá ser 

paritária aos usuários em relação ao conjunto 

dos demais segmentos representados. 

(C) A composição dos Conselhos está distribuída 

em: 25% para entidades representativas dos 

usuários; 25% para entidades representativas 

dos trabalhadores; 25% para instituições e 

entidades representativas dos prestadores de 

serviços e 25% para representantes do 

governo e órgãos gestores. 

(D) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 

são abertas ao público e deverão acontecer em 

espaços e horários que possibilitem a 

participação da sociedade. 

 

17) A Lei n° 8.080/90 dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e funcionamento 

dos serviços correspondentes. Sobre os 

recursos financeiros, planejamento e 

orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto o que se afirma em: 

 

(A) Na esfera federal, os recursos financeiros, 

originários do Orçamento da Seguridade 

Social, de outros Orçamentos da União, além 

de outras fontes, serão administrados pelo 

Ministério da Previdência Social, através do 

fundo Nacional de Previdência Social. 

(B) Para o estabelecimento de valores a serem 

transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, será utilizada a combinação de 

critérios, segundo análise técnica de 

programas e projetos, tais como: perfil 

demográfico e epidemiológico da região, 

características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área e desempenho técnico, 

econômico e financeiro no período anterior. 

(C) Os recursos financeiros do SUS serão 

depositados em conta especial, em cada esfera 

de atuação, e movimentados sob fiscalização 

dos respectivos Conselhos de Saúde. 

(D) É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos 

planos de saúde, exceto em situações 

emergenciais ou de calamidade pública, na 

área de saúde. 

 

18) São atribuições competentes à União, no 

exercício de sua função, em âmbito 

administrativo do Sistema Único de Saúde (Lei 

n° 8.080/90): 

 

 I. Formular, apoiar e avaliar políticas de 

alimentação e nutrição; 

 II. Participar na formulação e implementação 

de políticas de controle às agressões ao meio 

ambiente; de saneamento básico; e 

relacionadas ao trabalho; 

 III. Definir e coordenar sistemas como: de 

vigilância epidemiológica e sanitária, rede de 

laboratórios de saúde pública e redes 

integradas de assistência de alta 

complexidade.  

 

(A) Apenas II 

(B) Apenas III 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 
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CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

19) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

e princípios previstos pela Constituição 

Federal e Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Obedecem a essas diretrizes e princípios, 

exceto: 

 

(A) O acesso universal aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

(B) A promoção integral da assistência por meio 

da articulação e continuidade das ações e 

serviços de saúde, nos três níveis de 

complexidade do sistema, seja em âmbito 

individual ou coletivo, preventivo ou curativo. 

(C) A regionalização, hierarquização e 

centralização da rede de serviços de saúde, 

com direção única em cada esfera do governo. 

(D) O controle social permitindo a participação de 

representações da população de usuários na 

gestão do SUS. 

 

20) Os serviços de saúde são divididos em níveis 

de complexidade; o nível primário deve ser 

oferecido diretamente à população, enquanto 

os outros devem ser utilizados quando 

necessários. Essa organização deve obedecer a 

um fluxo de referência e contra referência 

entre os serviços de saúde, a fim de melhorar 

sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde 

tem uma área de abrangência, os serviços de 

menor complexidade, têm menor abrangência, 

porém são mais frequentes, enquanto os 

serviços de maior complexidade são menos 

numerosos e, por isso, responsáveis por uma 

área de abrangência mais ampla da população. 

Em acordo com a Lei n° 8.080/90, a descrição 

acima reflete o seguinte princípio 

organizacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

 

(A) Hierarquização e Regionalização 

(B) Centralização político-administrativa 

(C) Integralidade da assistência 

(D) Equidade 

 

 

 

 

 
 

21) O diabetes mellitus (DM) continua sendo 

objeto de pesquisa, dadas as constantes 

informações que os estudos clínicos e os novos 

recursos laboratoriais incorporam à prática 

médica a cada dia e com maiores rapidez e 

eficiência. Níveis glicêmicos persistentemente 

elevados são danosos ao organismo e o 

descontrole prolongado resulta em 

complicações, incluindo danos em diversos 

tecidos, perda da função normal e falência de 

vários órgãos. Aponde, diante às alternativas 

abaixo, o exame que  o seu controle abaixo de 

7% no portador de diabetes reduz 

significativamente o risco de desenvolvimento 

das complicações micro e macrovasculares da 

doença em relação ao paciente cronicamente 

descontrolado: 

 
(A) glicemia de jejum.  

(B) hemoglobina glicada.  

(C) teste de tolerância à glicose.  

(D) glicemia capilar.  

 

22) A pancreatite aguda (PA) é, na maioria dos 

casos, uma doença inflamatória, autolimitada 

e que se resolve com medidas clínicas. 

Todavia, a presença de necrose pancreática e 

peripancreática, associada à infecção, é 

potencialmente grave e pode demandar 

cuidados e abordagens especializadas. Para 

auxiliar mo prognóstico desta patologia, um 

exame útil é:  

 

(A) amilase. 

(B) lipase.   

(C) USG abdominal.  

(D) hemograma.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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23) De acordo com projeções para o ano 2020, a 

doença cardiovascular (DCV) permanecerá 

como causa principal de mortalidade e 

incapacitação. O diagnóstico realizado com 

rapidez é extremamente relevante para a 

recuperação do paciente  e uma importante 

ferramenta são os marcadores do infarto 

agudo do miocárdio. Os marcadores de lesão 

miocárdica são macromoléculas intracelulares 

liberadas após lesão da membrana do 

sarcolema dos miócitos decorrente de 

necrose. Sobre este assunto, marque a 

alternativa que apresenta o  marcador de 

infarto agudo do miocárdio que leva 10 a 14 

dias para atingir os valores normais que é o: 

 

(A) Enzima creatinoquinase fração MB.  

(B) mioglobina.  

(C) Troponina I.  

(D) Troponina T. 

 

24) O infarto do miocárdio consiste em necrose 
irreversível do miocárdio, que resulta em geral 
de trombose numa lesão pré -existente da 
parede vascular ou rotura de uma placa 
aterosclerótica em uma artéria coronária 
importante. A princípio ocorre isquemia, e se 
esta for grave e prolongada, segue-se o infarto 
do miocárdio, cuja extensão depende da 
artéria coronária obstruída, do grau de 
circulação colateral e das exigências de 
oxigênio do tecido suprido pela artéria. Em 
todos os indivíduos suspeitos de IAM são 
recomendadas as medidas das atividades das 
enzimas cardioespecíficas e de testes não-
enzimáticos (quando disponíveis) nas 
primeiras 48 h após o infarto. Em muitos 
pacientes o eletrocardiograma (ECG) fornece 
evidências inequívocas do infarto. Entretanto, 
muitas vezes é possível encontrar dificuldades 
em interpretá-los, especificamente na 
presença de arritmias, além do que, o ECG não 
se apresenta sempre anormal em pacientes 
enfartados recentemente. Por outro lado, a 
avaliação enzimática pode estabelecer uma 
indicação da extensão do infarto e, assim, 
estabelecer prognósticos. Considerando os 
marcadores enzimáticos para o infarto agudo 
do miocárdio, marque a alternativa CORRETA. 

 

(A) A s enzimas mais utilizadas na investigação do 

infarto agudo do miocárdio são: a Creatina 

Kinase (CK) e a Lactato Desidrogenase (LD), 

também como suas isoenzimas, além da 

Transaminase Pirúvica (TGP) apresentando 

menor uso. 

(B) A elevação da atividade plasmática da CK-MB 

(igual ou maiores que 6% da CK total) é o 

indicador mais específico de lesão miocárdica 

(98-100% dos casos), particularmente, de 

infarto agudo do miocárdio. A CK-MB começa 

a elevar-se em 4-8 horas a partir da dor 

precordial, atingindo o máximo em 12-24 

horas. 

(C) A TGO (AST) aumenta 6-8 h após a dor, 

atingindo o pico 18-24 h, retornando aos 

níveis normais em 4 ou 5 dias e por ser uma 

enzima exclusiva do músculo cardíaco, é o 

marcador mais sensível para o IAM. 

(D) A atividade da LD total aumenta 8 a 12 h a 

partir da dor precordial, atinge o máximo em 

24 a 48 h, permanecendo elevada a fração LD5 

por 7 ou mais dias. 

 

25) Ninguém sabe porque as pessoas têm refluxo 
gastroesdofágico, acredita-se que uma hérnia 
de hiato pode contribuir  Podemos apontar 
como sintomas da doença do refluxo 
gastroesofágico, exceto: 

 

(A) tosse crônica, esternutos. 
(B) pigarro, dor torácica. 
(C) halitose, aftas. 
(D) pirose, rouquidão. 
 

26) Em 1988, por ocasião da promulgação da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, foi instituído no país o Sistema Único de 
Saúde (SUS), que passou a oferecer a todo 
cidadão brasileiro acesso integral, universal e 
gratuito a serviços de saúde São princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na 
Lei 8080/90: 

 
(A) centralização, universalidade e integralidade. 
(B) hierarquização, centralização e integralidade. 
(C) universalidade, igualdade e integralidade. 
(D) universalidade, participação popular e 

autonomia. 
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27) Sobre os princípios fundamentais 

preconizados no Código de Ética Médica, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Para exercer a Medicina com honra e 

dignidade, o médico não necessita ter boas 

condições de trabalho e ser remunerado de 

forma justa. 

(B) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da Enfermagem, bem como 

pelo prestígio e bom conceito da profissão. 

(C) Compete ao médico, caso necessário, 

aprimorar continuamente seus 

conhecimentos e usar o melhor do progresso 

científico em benefício do paciente 

(D) O médico guardará absoluto respeito pelo ser 

humano e atuará sempre em seu benefício. 

Jamais utilizará seus conhecimentos para 

causar sofrimento físico ou moral, para o 

extermínio do ser humano ou para permitir e 

acobertar tentativa contra sua dignidade e 

integridade. 

 

28) A tuberculose é uma doença infecciosa 

causada por uma bactéria chamada de 

Mycobacterium tuberculosis, também 

conhecido como bacilo de Koch em 

homenagem a Robert Koch, médico alemão 

que identificou a bactéria e afeta 

principalmente os pulmões, mas também pode 

ocorrer em outros órgãos do corpo, como 

ossos, rins e meninges. Para o seu diagnóstico 

é necessário :  

 

(A) uma baciloscopia direta positiva apenas.  

(B) duas baciloscopias diretas positivas.  

(C) uma baciloscopia direta positiva e cultura 

negativa  

(D) uma baciloscopia direta negativa e imagem 

radiológica sugestiva de TB.  

 

29) A AIDS é uma doença que ataca o sistema 

imunológico devido à destruição dos glóbulos 

brancos (linfócitos T CD4+). A Aids é 

considerada um dos maiores problemas da 

atualidade pelo seu caráter pandêmico e sua 

gravidade. Sobre esta  doença é  INCORRETO 

afirmar: 

 

(A) o HIV pode ser  transmitido pelo sangue  (via 

parenteral e  vertical),  esperma  e  secreção  

vaginal  (via  sexual)  e  leite  materno  (via 

vertical). 

(B) durante a gestação de uma mulher portadora 

de HIV há uma  maior concentração do hiv no  

fluido cérvico-vaginal. 

(C) o  tempo  que  decorre  entre  a  exposição  ao  

HIV  e  o  aparecimento dos sintomas na  fase 

aguda é de cinco a 30 dias. 

(D) o tempo necessário para que a sorologia anti-

HIV se torne  positiva é de  três a seis meses 

após a exposição ao vírus. 

 

30) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

condição clínica multifatorial, com alta 

prevalência e baixas taxas de controle, é 

considerada um dos principais fatores de risco 

cardiovascular modificáveis e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública. 

Estudos clínicos demonstraram que a 

detecção, o tratamento e o controle da HAS são 

fundamentais para a redução dos eventos 

cardiovasculares. Deste modo, o objetivo 

primordial do tratamento da hipertensão 

arterial é a redução da morbidade e da 

mortalidade cardiovaculares. Assim, os anti-

hipertensivos devem não só reduzir a pressão 

arterial, mas também os eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais, e, se 

possível, a taxa de mortalidade. 

(VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, 

v. 95, p.1-51, 2010. Suplemento (adaptado). 

 

 

 

http://www.minhavida.com.br/temas/pulm%C3%B5es
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids
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Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas. 

 

I. Fármacos que agem como antagonistas dos 

receptores da Angiotensina II podem ser 

considerados alternativa terapêutica para 

tratamento da Hipertensão Arterial; 

 

PORQUE 

 

II. A Angiotensina II é um peptídeo efetor do 

Sistema Renina Angiotensina e exerce suas 

ações, via receptor específico, promovendo 

aumento da pressão arterial por vários 

mecanismos fisiológicos; 

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

(A) As asserções I e II são proposições 

verdadeiras, e a II é uma justificativa correta 

da I. 

(B) As asserções I e II são proposições 

verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 

correta da I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a 

II é uma proposição falsa. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é 

uma proposição verdadeira. 

 

31) Para que os efeitos farmacológicos ocorram, 

em geral é preciso que haja uma distribuição 

não uniforme das moléculas do fármaco 

dentro do organismo ou tecido. Isto é, as 

moléculas de um fármaco precisam se 

“conectar” aos constituintes específicos de 

células ou tecidos para produzir um efeito. 

Referente aos alvos de ação farmacológica e às 

especialidades farmacêuticas diversas 

relacione as colunas e assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta.  

 

 

1. Enzima 

2. Receptor 

3. Canal iônico.  

4. Proteína transportadora.     

 

( ) Sertralina 
( ) Captopril 
( ) Losartana 
( ) Clonazepam 
 

(A) 4 – 2 – 3 – 1.  

(B) 2 – 1 – 3 – 4.  

(C) 4– 2 – 1 – 3.  

(D) 4 – 1 – 2 – 3 

 

32) Descobertas em 1928, por Fleming, 

permanecem até hoje como uma excelente 

classe de antimicrobianos Todas as penicilinas 

listadas a seguir são resistentes a 

penicilinases, EXCETO:  

 

(A) Oxacilina 

(B) Cloxacilina 

(C) Ticarcilina 

(D) Nafcilina 

 

33) A parede celular é uma camada muito 

resistente, flexível e ocasionalmente rígida 

que envolve alguns tipos de célula. Ela envolve 

a membrana celular e fornece à célula suporte 

estrutural e proteção e é alvo de ação de 

alguns antibióticos. Todos os antibióticos 

listados a seguir inibem a síntese da parede 

celular bacteriana, EXCETO: 

 

(A) Bacitracina 

(B) Ciclocerina 

(C) Cefalorina 

(D) Vancomicina 

 

34) Todas as afirmativas a seguir estão associados 

com o antibiótico meticilina que foi 

desenvolvida pela empresa farmacêutica 

Beecham e já foi usada no tratamento de 

infecções causadas por bactérias Gram-

positivas suscetíveis, em particular, 

organismos produtores de beta-lactamase 

como Staphylococcus aureus, EXCETO: 
 

(A) Causa hipersensibilidade 

(B) Administração somente por via oral 

(C) Resistente à penicilinase 

(D) Liga-se, pobremente, às proteínas séricas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Beecham&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram-positivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram-positivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beta-lactamase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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35) O metronidazol é um derivado nitroimidazol 

com atividade antiprotozoária. Este composto 

também possui actividade antibacteriana 

contra bacilos gram-negativos anaeróbios, 

contra bacilos gram-positivos esporulados e 

contra todos os cocos anaeróbios é eficaz no 

tratamento de todas as condições abaixo, 

EXCETO: 

 

(A) Tricomoníase em mulheres 

(B) Tricomoníase assintomática em homens 

(C) Giardíase 

(D) Infecção estreptocócica 

 

36) O desenvolvimento de novos antimaláricos é 

degrande importância, tendo em vista a 

resistência adquirida pelo parasito frente aos 

fármacos quinolínicos tradicionais, o que tem 

levado a altas taxas de mortalidade, sobretudo 

em crianças. Acinina é um agente anti malárico 

produz todos os efeitos listados a seguir, 

EXCETO; 

 

(A) Anestesia local 

(B) Destruição tecidual local 

(C) Analgesia 

(D) Hipertenção 

 

37) Os antibioticos β-lactâmicos são uma classe 

ampla de antibióticos que possuem agente 

antibiótico, o núcleo β-lactâmico em sua 

estrutura molecular. É o mais usado grupo de 

antibióticos e das alternativas abaixo, todos 

são antibióticos b-lactamicos, EXCETO: 

 

(A) Penicilinas 

(B) Cefalosporinas 

(C) Monobactamicos 

(D) Quinolonas 

 

38) A anfotericina B é um antifúngico da classe dos 
polienos produzido por cultura de 
actinomicetos Streptomyces nodosus uma 
bactéria filamentosa. Em 1955 no Instituto 
Squibb de Pesquisa Médica a partir de culturas 
de um estreptomiceto  foi isolado a partir de 
amostras de solo colhido na região 
venezuelana do rio Orinoco. Acerca desta 
importante ferramenta farmacológica, a 
alternativa incorreta é:  

 
(A) Pode provocar disfunções renais e hepáticas 
(B) É fracamente absorvida por via oral 
(C) Utilizada no tratamento de infecções fungicas 

sistêmicas   
(D) Potente inibidor da síntese da parede celular 
 
39) Durante os últimos anos a pesquisa de novos 

fármacos antivirais passou por grandes 
avanços, com a descoberta de novos alvos 
moleculares e com o desenvolvimento da 
síntese orgânica, o que tem resultado em 
substâncias bioativas mais eficazes e/ou 
menos tóxicas, que podem ser utilizadas como 
modelos de novos fármacos. A exemplo, 
podemos mencionar a  idoxulidina que  é um 
agente anti viral sintético com todas as 
propriedades abaixo, EXCETO: 

 
(A) Estrutura contendo átomo halogenado 
(B) Atividade contra DNA vírus 
(C) Principal emprego no tratamento de ceratite 

por herpes simples 
(D) Principal emprego no tratamento de infecções 

pelo vírus herpes 5 tipo 2 
 
40) Os antibióticos podem ser classificados em 

bactericidas e bacteriostáticos, dependendo se 
o fármaco causa diretamente a morte das 
bactérias ou se apenas inibe sua replicação, 
respectivamente. Na prática, esta classificação 
se baseia no comportamento do antibiótico in 
vitro e ambas as classes podem ser eficazes no 
tratamento de uma infeção. As cefalosporinas 
e as penicilinas são um grupo importante 
desta classe de fármacos e, sobre elas, 
podemos afirmar, exceto: 

 

(A) As estruturas são intimamente relacionadas 
(B) Os mecanismos de ação são análogos  
(C) As cefalosporina , normalmente, possuem um 

espectro antimicrobiano de ação mais ampla 
(D) As reações de hipersembilidade podem ser 

distinguidas por diferentes sinais e sintomas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitroimidazol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacilo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beta-lact%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Actinomiceto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streptomyces
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco


 


