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CARGO: 

 

TURNO: TARDE 

 

MÉDICO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA 

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

 

 

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 início às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.matoesdonorte2015@outlook.com 

 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 
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CARGO: MÉDICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

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

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES  DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Lugar de mulher é na política 

"Lutamos por uma sociedade de brasileiras que compreendam que a mulher não deve viver 1 

parasitariamente do seu sexo, aproveitando os instintos animais do homem, mas que deve ser útil, 2 

instruir-se e a seus filhos e tornar-se capaz de cumprir os deveres políticos que o futuro não pode 3 

deixar de repartir com ela". A frase parece representar uma demanda atual do movimento feminista, 4 

mas foi pronunciada pela zoóloga Bertha Lutz, em 1918, oito anos depois da definição do 8 de março 5 

como o Dia Internacional da Mulher. Ao alcançar o centenário, a data traz à tona reflexões sobre o 6 

que representou esse período de luta pela igualdade de gênero. 7 

No entanto, as batalhas feministas vêm de bem antes de 1910 e, entre as mudanças ao longo 8 

de séculos de luta, o próprio conceito do que é mulher tem tomado outras formas. A ideia de que elas 9 

são definidas por sua capacidade reprodutora é algo que paulatinamente tem sido quebrado. "Há os 10 

que ainda pensam que, por termos essa capacidade biológica, somos obrigadas a cumpri-la, como 11 

animais  reprodutores. Mas somos seres humanos com capacidade de decidir se, quando, como e com 12 

quem queremos ou não ter filhos ou filhas, o que humaniza e qualifica a maternidade", afirma Maria 13 

José Rosado, uma das fundadoras e coordenadoras da organização Católicas pelo Direito de Decidir. 14 

"Há décadas, uma mulher era associada estritamente à ideia de cumprir a função de boa esposa e mãe. 15 

Hoje, essas características permanecem, mas são mais sutis ou disfarçadas e somam-se a outros 16 

elementos, como a função de boa profissional", completa Nalu Farias, da Marcha Mundial das 17 

Mulheres. 18 

Portanto, apesar da comemoração das vitórias alcançadas ao longo desses anos de batalha, 19 

o horizonte das lutas ainda não foi alcançado: caso contrário, apontam as feministas, o padrão das 20 

relações sociais e culturais da sociedade teria sido radicalmente alterado. O diagnóstico é de que o 21 

machismo, assim como o capitalismo, tem uma afiada capacidade de se redefinir e se adequar a cada 22 

momento histórico. 23 

Questionada sobre a superação do machismo dentro  das próprias organizações 24 

antissistêmicas, Lílian Celiberti reforça: "As mulheres têm que disputar o poder, questionando as 25 

formas de política que as excluem e questionando a legitimidade das propostas de esquerda que não 26 

contemplam horizontes de emancipação para homens e mulheres." 27 
 

MONCAU, Gabriela. Lugar de mulher é na política. Caros amigos, São Paulo: CasaAmarela. Adaptado. 

 
 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

01) O texto: 

 

(A) evidencia a relevância do papel social da 

mulher na atualidade. 

(B) destaca a busca feminina de direitos políticos e 

sociais em igualdade de condições. 

(C) põe em dúvida a relevância do enfrentamento, 

pelas mulheres, do machismo dominante na 

sociedade. 

(D) defende a assunção do poder pelo sexo 

feminino, por sua comprovada competência em 

gestão social. 

 

02) Marque a afirmativa que apresenta fidelidade 

Às informações do texto. 

 

(A) A necessidade de definir seu lugar na sociedade 

levou as mulheres a organizar-se em grupos 

para lutar por seus direitos.  

(B) A ideia de sociedade progressista no trato 

feminino, se levados em consideração os 

avanços do gênero, é, no Brasil, uma realidade 

inconteste.  

(C) O ranço de uma sociedade historicamente 

feminista tem impedido que as mulheres 

conquistem, de uma vez por todas, a igualdade 

social de gênero.  

(D) As mulheres, apesar da capacidade de luta que 

possuem, trazem o instinto materno incrustado 

na alma, o que as impede, não raro, de separar 

o joio do trigo.  

 

03) No texto, a autora 

 

(A) vê o prestigio social do homem como um 

verdadeiro estimulo à capacidade de superação 

da mulher no seio da sociedade. 

(B) acredita na possibilidade de existência de um 

sistema de autoridade social em que a figura 

feminina comprove sua superioridade em 

relação ao gênero oposto. 

(C) reflete sobre as progressivas lutas da mulher 

brasileira, defendendo sua atuação como 

sujeito político ativo, capaz de contestar e se 

posicionar em face da organização social do 

pais. 

(D) deixa claro que a omissão do poder público em 

relação às reivindicações femininas faz parte de 

um jogo político em favor da manutenção do 

modelo patriarcal até hoje em vigor na 

sociedade. 

 

 

 

 

 

04) Em sua composição, o texto apresenta 

 

(A) declarações marcadas por verbos de ação, que 

aparecem, em sua maioria, na voz ativa, 

sinalizando a existência de agentes que 

assumem seus próprios atos. 

(B) parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(C) pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo considerações 

que contrapõem presente e passado. 

(D) predomínio da linguagem denotativa, ora 

usada em constatações, ora na emissão de 

juízos de valor sobre o assunto enfocado. 

 

05) Considerando-se o contexto em que se insere, 

descarta-se como outra possibilidade de leitura 

para o termo transcrito a referente a 

 

(A) "bem" (L.8) — muito. 

(B) "ainda" (L.11) — até agora. 

(C) "como" (L. 22) — conforme. 

(D) "caso contrário" (L.20) — senão. 

 

 

06) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

identifique a afirmativa verdadeira: 

 

(A) Os conectores "que" e "que", em "Lutamos por 

uma sociedade de brasileiras que 

compreendam que a mulher não deve viver 

parasitariamente do seu sexo" (L.1/2), são 

iguais do ponto de vista morfológico. 

(B) A expressão "de cumprir os deveres políticos", 

em "e tornar-se capaz de cumprir os deveres 

políticos" (L.3), funciona como agente da ação 

nominal. 

(C) O verbo haver, em "Há décadas" (L.15), está 

usado em sua forma impessoal e, nesse caso, 

só admite a sua substituição por fazer, ficando 

descartada, assim, sua relação semântica com 

o verbo existir. 

(D) A forma verbal "tem tomado", em "o próprio 

conceito do que é mulher tem tomado outras 

formas." (L.9), expressa um fato que se repete, 

estando muito próximo do presente. 
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CARGO: MÉDICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

07) O fragmento em que a vírgula aparece isolando 

uma série encadeada de elementos de coesão 

textual que podem iniciar a oração 

subsequente, conferindo-lhe, entretanto, 

diferentes marcas, entre elas tempo e modo, é 

 

(A) "Mas somos seres humanos com capacidade de 

decidir se, quando, como e com quem 

queremos ou não ter filhos ou filhas" (L.12/13). 

(B) "a mulher não deve viver parasitariamente do 

seu sexo, aproveitando os instintos animais do 

homem, mas que deve ser útil, instruir-se e a 

seus filhos" (L.1/3). 

(C) "A frase parece representar uma demanda 

atual do movimento feminista, mas foi 

pronunciada pela zoóloga Bertha Lutz, em 

1918, oito anos depois da definição do 8 de 

março como o Dia Internacional da Mulher." 

(L.4/6). 

(D) "No entanto, as batalhas feministas vêm de 

bem antes de 1910 e, entre as mudanças ao 

longo de séculos de luta, o próprio conceito do 

que é mulher tem tomado outras formas." 

(L.8/9). 

 

08) Marque a alternativa cujo termo ou expressão 

funciona como paciente da ação verbal. 

 

(A) “do homem” (L.2) 

(B) “a maternidade” (L.13) 

(C) “capaz” (L.3) 

(D) “associada” (L.15) 

 

09) Marque a alternativa que contém palavra da 

mesma classe gramatical de “animais” (L.2), 

obervando o contexto em que se insere. 

 

(A) “sociedade” (L.1) 

(B) “atual” (L.4) 

(C)  “paulatinamente” (L.10) 

(D) “qualifica” (L.13) 

 

10) Sobre a frase "Há os que ainda pensam..” 

(L.10/11), pode-se afirmar: 

 

(A) A expressão “os” funciona como artigo 

pluralizado. 

(B) Se houver a possibilidade de troca do verbo 

“Há” por “existir”, ter-se-á a seguinte 

construção: “Existe os que ainda pensam”. 

(C) “Se houver a possibilidade de troca do verbo 

“Há” por “existir”, ter-se-á a seguinte 

construção: “Existem os que ainda pensam”. 

(D) O vocábulo “que” funciona como conjunção 

integrante. 

 

 

 INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 11 A 20 
 

 

11) São tipos de barramentos, EXCETO: 

 

(A) Barramento de Dados. 

(B) Barramento de Endereços. 

(C) Barramento de Processamento. 

(D) Barramento de Controle. 

 

12) O Denial of Service – DOS, é um tipo de: 

 

(A) Ataque de negação de serviço que visa fazer um 

sistema ou um servidor parar de funcionar 

(indisponibilidade). 

(B) Ataque muito básico em que consiste realizar 

testes para adivinhar uma determinada senha 

pelo método de tentativa e erro. 

(C) Ataque em que utiliza máquinas de múltiplas 

redes para tornar inoperante um site/serviço. 

Geralmente mais danosa porque a capacidade 

do ataque é somada por múltiplos usuários. 

(D) Ataque ineficaz,  quando o ataque a uma 

determinada máquina ou servidor falha em seu 

objetivo.  

 

13) É um dispositivo que protege a rede de ataques 

externos, ou seja, impede invasões através da 

internet, também age como um filtro, 

permitindo ou não a passagem das informações 

que entram e saem da rede O conceito do texto 

se refere ao: 

 

(A) Patches. 

(B) Firewall. 

(C) Painel de Controle. 

(D) Backup. 

 

14) É um tipo de Backup, EXCETO: 

 

(A) Normal. 

(B) Incremental. 

(C) Diferencial. 

(D) Prioritário. 
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CARGO: MÉDICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

15) No Windows 8 o atalho, Tecla do logotipo do 

Windows +L , irá: 

 

(A) Exibir e ocultar a área de trabalho. 

(B) Bloquear o computador ou trocar de usuário. 

(C) Abrir o botão de Pesquisar para pesquisar 

arquivos. 

(D) Abrir o botão de Configurações. 

 

16) O atalho que insere a data atual no MS Excel 

2010 é: 

 

(A) CTRL+; 

(B) CTRL+` 

(C) CTRL+K 

(D) CTRL+G 

 

17) A opção de Configurar Página do MS Power 

Point 2010 está localizado na guia: 

 

(A) Página Inicial. 

(B) Inserir. 

(C) Design. 

(D) Revisão. 

 

Analise a imagem abaixo e responda as questões 

18,19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Ao digitar na célula D2 a fórmula  

=SE(B2<>150;"Razoável""Negativo") o 

resultado obtido será: 

 

(A) Razoável. 

(B) Negativo. 

(C) #NOME? 

(D) FALSO. 

 

19) Qual fórmula deverá ser utilizada na célula B8 

para somar todos os valores da coluna B; 

 

(A) SOMA(B2:B7) 

(B) =B2:B7 

(C) =SOMA(B2;B7) 

(D) =SOMA(B2:B7) 

 

20) Observe a imagem abaixo do MS Word 2010 e 

responda: 

 

 

 

 

 

Os dois grupos da imagem acima estão localizado na 

guia: 

 

(A) Inserir. 

(B) Exibição. 

(C) Layout da Página. 

(D) Referências. 
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CARGO: MÉDICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

21) Qual dos antibióticos abaixo relacionados NÃO 

pertence ao grupo dos aminoglicosídeos? 

 

(A) A)amicacina 

(B) B)vancomicina 

(C) C)gentamicina 

(D) D)tobramicina 

 

22) A droga que bloqueia a ação da histamina em 

receptores H1 é: 

 

(A) A)prometazina 

(B) B)cantaridina 

(C) C)capsaicina 

(D) D)cimetidina 

 

23) O pH do sangue é mantido principalmente pelo 

sistema tampão bicarbonato. A baixa nas 

concentrações séricas de bicarbonato 

ocasiona: 

 

(A) acidose metabólica 

(B) alcalose metabólica 

(C) não há variações nos níveis de pH 

(D) alcalose respiratória 

 

24) Paciente deu entrada na urgência do hospital e 

o médico solicitou a dosagem de bilirrubina. 

Qual é a denominação usada para o acúmulo 

de bilirrubina na pele e na esclerótica? 

 

(A) Icterícia;  

(B) Hemólise;  

(C) Hemossiderose;  

(D) Lipemia. 

 

25) O diagnóstico definitivo de um IAM (Infarto 

Agudo do Miocárdio) depende da demonstração 

da morte celular. Este diagnóstico é feito de 

maneira indireta, por sintomas que a pessoa 

sente, por sinais de surgem em seu corpo, por 

alterações em um eletrocardiograma e por 

alterações de certas substâncias (marcadores 

de lesão miocárdica) no sangue. Dentre as 

alternativas abaixo, qual NÃO corresponde a 

um fator de risco para o IAM: 

 

(A) tabagismo;  

(B) diabetes Mellitus;  

(C) níveis diminuídos de LDL-colesterol;  

(D) hipertensão;  

 

 

26) A falta de higienização adequada das 

hortaliças, antes do consumo pelo homem, 

possibilita a transmissão das doenças: 

 

(A) Parasitoses intestinais e hepatite A.  

(B) Parasitoses respiratórias e hepatite B.  

(C) Viroses intestinais e tuberculose.  

(D) Retrovirose e hepatite C.  

(E) Doença de Chagas e infecções fúngicas. 

 

27) O lixo é um problema mundial de saúde 

pública especialmente porque pode contribuir 

para a transmissão de: 

 

(A) edema de glote  

(B) leptospirose  

(C) DST/AIDS  

(D) pneumonia 

 

28) Nos países desenvolvidos, a vacinação 

eliminou, em grande medida, a raiva nos cães. 

Contudo, continua a ser bastante freqüente na 

maioria dos países da América Latina, África e 

Ásia, onde os animais de estimação nem 

sempre estão vacinados contra a referida 

doença. A raiva humana é uma patologia 

causada por: 

 

(A) vírus. 

(B) bactéria. 

(C) helminto. 

(D) protozoário. 

 

29) A Dengue é uma doença perigosa, causada pelo 

vírus da dengue, um arbovírus da família 

Flaviviridae, que pode levar a morte se não 

forem tomados cuidados necessários e 

imediatos. Quantos sorotipos possui esta 

doença: 

 

(A) 2 

(B) 6 

(C) 3 

(D) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus_da_dengue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arbov%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flaviviridae
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CARGO: MÉDICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

30) Macorlídeo é um grupo de antibióticos que 

tiveram a eritromicina como único 

representante de uso clínico geral por 40 

anos. O termo “macrolídeo” está relacionado 

com a estrutura – um anel de lactona, de 

vários membros, ao qual se ligam um ou mais 

desoxiglicóis. Os macrolídeos são drogas de 

escolha no tratamento das infecções causadas 

por todos os agentes abaixo, EXCETO. 

 

(A) Escherichia coli. 

(B) Legionella.  

(C) Mycoplasma.  

(D) Ureaplasma.  

 

 

 

31) Pancreatite é uma inflamação do pâncreas, 

uma glândula grande atrás do estômago e 

perto do duodeno. O pâncreas secreta enzimas 

digestivas no intestino através do tubo 

pancreático. Essas enzimas ajudam a digerir 

gorduras, proteínas e carboidratos da comida. 

O pâncreas também libera os hormônios 

insulina e glucagon na corrente sangüínea. 

Esses hormônios ajudam o corpo a usar glicose 

que obtém da comida em energia. Geralmente 

as enzimas digestivas não ficam ativas até 

alcançarem o intestino, onde começam a 

digerir o alimento. Porém, se essas enzimas 

ficarem ativas dentro do pâncreas começam a 

"digeri-lo" Qual dos critérios abaixo NÃO É 

utilizado para avaliação de gravidade da 

pancreatite aguda? 

 

(A) Idade maior que 55 anos. 

(B) Cálcio maior que 8mg/dL.  

(C) PO2 menor que 60mmHg. 

(D) Leucocitose maior que 16.000 células/mm³. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) Sr. Jonas, o dono da padaria, foi diagnosticado 

com Cirrose hepática. Assinale V para 

Verdadeiro ou F para Falso em relação à Cirrose 

hepática. 

 

( ) Os achados clínicos resultam da disfunção 

hepato-celular, shunts porto-sistêmicos e 

hipertensão portal. 

( ) A classificação histológica mais comum divide as 

formas em micronodular, macronodular e 

mista. 

( ) A ultrassonografia é útil para avaliar a textura 

hepática, o tamanho do fígado, detectar ascites 

e avaliar calibre da veia porta. 

( ) As causas mais comuns são as hepatites A, B, C 

e o consumo crônico de álcool. 

( ) O transplante hepático está indicado em todos 

os casos de cirrose hepática. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

(A) VVVFF.  

(B) VVVVV.  

(C) FVVVV.  

(D) FFVVV. 

 

 

33) Há dois tipos de diuréticos: os que atuam 

directamente nos túbulos renais, modificando a 

sua atividade secretora e absorvente; e 

aqueles que modificam o conteúdo do filtrado 

glomerular, dificultando indirectamente a 

reabsorção da água e sal.Os diuréticos são a 

primeira linha no tratamento dos pacientes 

com insuficiência cardíaca. Eles atuam 

aumentando a excreção de água com intuito 

de: 

 

(A) Aumentar a pressão de enchimento ventricular 

(B) Aumentar a congestão sistêmica 

(C) Diminuir a pressão de enchimento ventricular 

(pré-carga) 

(D) Reduzir a contração venosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eritromicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lactona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diol
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CARGO: MÉDICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

34) Suellen  de  21 anos  foi vacinada contra 

hepatite B há um ano. Esta doença  é causada 

por um vírus DNA, transmitido por sangue 

(transfusões, agulhas contaminadas, relação 

sexual, após o parto, instrumentos cirúrgicos 

ou odontológicos,entre outros. Ela  foi ao 

médico para  saber se apresenta proteção 

vacinal. O exame a solicitar é: 

 

(A) Anti HBs Ag; 

(B) Anti HBc IgM; 

(C) HBs Ag IgG; 

(D) HBe Ag; 

 

 

35) Dr. Adolfo , médico do hospital municipal 

,atendeu Sr Abreu, homem de  25 anos, que 

apresentava lombalgia esquerda súbita, 

náuseas,vômitos, sudorese intensa e 

inquieto.O médico  tem como principal hipótese 

diagnóstica: 

 

(A) pielonefrite aguda; 

(B) lombociatalgia; 

(C) cólica renal; 

(D) hérnia de disco; 

 

36) Ações contra doenças emergentes e endemias 

integram as prioridades do Pacto pela Vida. De 

acordo com a portaria 399, é exemplo de 

enfermidade considerada prioritária. 

 

(A) Doença de chagas 

(B) Esquistossomose 

(C) Malária 

(D) Febre Amarela 

 

37) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. Este 

princípio está contemplado na Lei: 

 

(A) 8.142 

(B) 7.143 

(C) 8.080 

(D) 8.081 

 

38) São princípios correlacionados ao SUS: 

 

(A) A)Universalidade, pessoalidade e legalidade 

(B) B) Universalidade, igualdade e equidade 

(C) C) Igualdade, legalidade e pessoalidade 

(D) D) Universalidade, pessoalidade e equidade 

 

 

39) Qual dos princípios abaixo não faz parte da Lei 

Orgânica de Saúde 8.080/90? 

 

(A) Integralidade 

(B) Universalidade 

(C) Igualdade 

(D) Centralização 

 

40) Na Estratégia Saúde da Família, o indicador que 

mostra “Proporção de Famílias chefiadas por 

mulheres” é considerado um indicador: 

 

(A) Psicológico 

(B) Ambiental 

(C) Sócio-cultural 

(D) Sócio-econômico 

 

 

 

 

 

 


