
 
       CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo: MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM 
PEDIATRIA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao 
qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão 
resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Esta prova contém 50 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 15 de Legislação, 25 de 
Conhecimentos Específicos e 02 Questões Analítico-Discursivas. Caso exista alguma falha de impressão, 
comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá 
duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário local). 
 

3. A resposta definitiva de cada questão objetiva deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO 
RESPOSTA, considerando a numeração de 01 a 50. As questões analítico-discursivas deverão ser 
respondidas no FORMULÁRIO-RESPOSTA, obedecendo ao limite máximo de 15 linhas para escrever a resposta 
de cada questão. 
 

4. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 

5. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul para responder as questões analítico-
discursivas, pois não serão consideradas respostas de lápis. O FORMULÁRIO-RESPOSTA será o único 
documento considerado para a correção da Prova Subjetiva. O boletim contendo a prova deve ser usado apenas 
como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito de correção pela banca examinadora.  
 

6. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu, assim como, no FORMULÁRIO-RESPOSTA na parte 
inferior. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal 
registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. O FORMULÁRIO-RESPOSTA não poderá ser assinado pelo 
candidato. 
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta e do formulário-resposta por erro do 
candidato. O cartão resposta e o formulário-resposta só serão substituídos se for constatado falha de impressão. 
 

10. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

11. O candidato deverá devolver no final da prova, o boletim de questões, cartão-resposta e o formulário-
resposta recebidos. 
 

12. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Parauapebas, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ____________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 






 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 1 – QUESTÕES 01 a 04 

 
A abolição do gerúndio 

 

por José Augusto Carvalho 
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José Roberto Arruda, governador de Brasília, em seu artigo “Demiti 
o gerúndio”, argumenta que demitir o gerúndio era uma necessidade, 
porque os funcionários públicos recorriam a ele "para justificar a própria 
ineficiência". Para ele, ditos como "estamos preparando" ou "estamos 
providenciando" (exemplos citados por ele como condenáveis, mas 
exemplos legítimos do uso do gerúndio que nada têm a ver com o 
gerundismo) caracterizariam "um crime contra a população" por 
representar uma "progressão indefinida". 

Além do raciocínio indutivo que faz tábula rasa de todos os 
funcionários, considerados proteladores e ineficientes, José Roberto 
Arruda condena o gerúndio porque, para ele, o abuso do gerúndio é que 
seria responsável pelo emperramento da máquina administrativa. O 
gerúndio é que seria responsável pela burocracia, "enquanto doentes 
padecem nas filas dos hospitais". Vale dizer: eliminando-se o gerúndio, 
os doentes terão atendimento, os funcionários exercerão suas funções 
com zelo, dedicação e eficiência.  

"Abolir" o gerúndio é cercear a liberdade de expressão do falante. 
Não é o gerúndio que provoca o adiamento de um processo, a 
procrastinação de um serviço público ou a falta de atendimento médico. 
Na ótica simplista do Sr. Arruda, eliminando-se o gerúndio, eliminam-se 
também a preguiça e a incompetência dos funcionários e burocratas da 
sua administração. Se a mesa está quebrada, basta eliminar a palavra 
"quebrado" do dicionário para que a mesa fique consertada; para que um 
motor de carro funcione sempre, basta eliminar a palavra "pane" dos 
dicionários. Para que um funcionário trabalhe, basta eliminar o gerúndio 
do seu vocabulário. 

O Sr. José Roberto Arruda descobriu a cura de todos os males! 
Oxalá falantes ilustres tenham o bom senso de entender que a nossa 
língua portuguesa não tem um único dono. Nossa língua portuguesa é a 
língua de todos nós, mesmo que alguma autoridade não concorde com o 
nosso jeito de usá-la. 

http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/18/o-gerundio-expulso-a-abolicao-do-gerundio-e-as-143792-1.asp 
[com adaptações] 

 

01. Em sua argumentação, o autor do texto 
(A) defende o uso do  gerúndio pelos funcionários públicos para justificar sua ineficiência. 
(B) condena a proibição do uso do gerúndio porque, para ele, a língua é um bem coletivo. 
(C) julga factível induzir a comportamentos desejados por meio da eliminação de palavras ou de 

categorias gramaticais. 
(D) considera necessário tomar providências, no âmbito da língua portuguesa, para que os funcionários 

exerçam suas funções com zelo, dedicação e eficiência. 
 
02. Não é possível ver ironia no seguinte fragmento do texto: 
(A) “O Sr. José Roberto Arruda descobriu a cura de todos os males!” (linha 24). 
(B) “Para que um funcionário trabalhe, basta eliminar o gerúndio do seu vocabulário” (linhas 22-23). 
(C) “exemplos citados por ele como condenáveis, mas exemplos legítimos do uso do gerúndio que nada 

têm a ver com o gerundismo” (linhas 4-6). 
(D) “Vale dizer: eliminando-se o gerúndio, os doentes terão atendimento, os funcionários exercerão suas 

funções com zelo, dedicação e eficiência” (linhas 12-14). 

 
 






03. Quanto às ideias desenvolvidas no texto, é incorreto afirmar que 
(A) José Augusto Carvalho acusa os funcionários públicos de ineficiência e procrastinação. 
(B) uma progressão indefinida no âmbito do serviço público é, segundo o autor, um verdadeiro 

crime contra a população, porque emperra a máquina administrativa. 
(C) o exemplo a que recorre o autor, em “Se a mesa está quebrada, basta eliminar a palavra "quebrado" 

do dicionário para que a mesa fique consertada”, coloca em evidência o absurdo da decisão do 
governador de Brasília. 

(D) o autor, no enunciado “exemplos citados por ele como condenáveis, mas exemplos legítimos do uso 
do gerúndio que nada têm a ver com o gerundismo”, distingue dois possíveis usos do gerúndio: um 
permitido e outro abusivo. 

 
04. Quanto aos fatos gramaticais da língua, é falso afirmar que 
(A) “público”, “médico” e “ótica” (linha 17) obedecem à mesma regra de acentuação. 
(B) o verbo em “eliminam-se também a preguiça e a incompetência” (linhas 18-19) está na voz ativa. 
(C) o uso de “é que” é expletivo em “o abuso do gerúndio é que seria responsável” (linha 10). 
(D) a palavra “ditos” em “Para ele, ditos como ‘estamos preparando’” (linhas 3-4) é um substantivo e 

significa “aquilo que se diz”. 
 
05. Quanto às relações de sentido, é correto afirmar que 
(A) a locução “bom senso” (linha 25) significa “sentido utilitário; discernimento do útil”. 
(B) a preposição “para”, em “para justificar a própria ineficiência’" (linha 3), indica direção. 
(C) haverá alteração de sentido se substituirmos “na ótica simplista” (linha 17) por “na visão sutil”. 
(D) a substituição de “oxalá” (linha 24) por “tomara” não prejudicaria o sentido nem a correção do texto. 

 
TEXTO 2 – QUESTÕES 06 e 07 

 
O gerúndio é só o pretexto I 

Luiz Costa Pereira Jr. 
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Ele chegou furtivo, espalhou-se feito gripe e virou uma compulsão 
nacional. Em menos de uma década, o gerundismo cavou pelas bordas 
seu lugar sob os holofotes do país. É o Paulo Coelho da linguagem 
cotidiana. Nas filas de banco, em reuniões de empresas, ao telefone, nas 
conversas formais, em e-mails e até nas salas de aula, há sempre 
alguém que "vai estar passando" o nosso recado, "vai estar analisando" 
nosso pedido ou "vai poder estar procurando" a chave do carro. É 
fenômeno democrático, sem distinção de classe, profissão, sexo ou 
idade. O gerundismo já foi alvo de tantos e tão calorosos debates, que 
mesmo a polêmica em torno dele pode estar virando uma espécie de 
esporte de horas vagas, quase uma comichão a que poucos parecem 
indiferentes. Embora não haja explicação única para a origem do 
fenômeno, sua popularidade chama a atenção não só de especialistas da 
língua, mas de empresários e ouvidos sensíveis a saraivadas repetidas 
do mesmo vício. 

O gerundismo pode não passar de moda e, tal como veio, 
desmanchar-se no ar, como outros vícios de ocasião. O movimento 
recente contrário à sua aceitação pode indicar que o fenômeno está 
longe de generalizar-se. Mas, se ele corresponder mesmo a uma 
necessidade nem sempre consciente da comunidade, erradicá-lo vai 
demorar muito mais do que se imagina. Ainda é cedo para garantir, com 
firmeza, o futuro do combate ao gerúndio vicioso. Se tal esforço "vai estar 
surtindo efeito", só o tempo "vai poder estar dizendo". 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887 
                                                                                                                                                                                                           [com adaptações] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 






06. Não há linguagem figurada no seguinte enunciado: 
(A) “Ele chegou furtivo, espalhou-se feito gripe e virou uma compulsão nacional” (linhas 1-2). 
(B) “Em menos de uma década, o gerundismo cavou pelas bordas seu lugar sob os holofotes do país. É 

o Paulo Coelho da linguagem cotidiana” (linhas 2-3). 
(C) “Embora não haja explicação única para a origem do fenômeno, sua popularidade chama a atenção 

não só de especialistas da língua, mas de empresários e ouvidos sensíveis a saraivadas repetidas 
do mesmo vício” (linhas 11-14). 

(D) “Nas filas de banco, em reuniões de empresas, ao telefone, nas conversas formais, em e-mails e até 
nas salas de aula, há sempre alguém que ‘vai estar passando’ o nosso recado, ‘vai estar analisando’ 
nosso pedido ou ‘vai poder estar procurando’ a chave do carro” (linhas 3-7). 

 
07. Entre os termos abaixo, não retoma a palavra “gerundismo” 
(A) “alvo” (linha 8). 
(B) “vício” (linha 14). 
(C) “Paulo Coelho” (linha 3). 
(D) “fenômeno democrático” (linha 7). 

 
TEXTO 3 – QUESTÕES 08 e 09 

 
O Gerúndio é só o pretexto II 

Luiz Costa Pereira Jr. 
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Ao adotar o gerúndio numa construção que não o pedia, a pessoa finge 
indicar uma ação futura com precisão, quando na verdade não o faz. 
Para a professora Maria Helena de Moura Neves, da UNESP e do 
Mackenzie, autora da Gramática de Usos do Português, o gerundismo faz 
a informação pontual (em que o foco está na ação) ser transformada 
numa situação em curso (durativa). O aspecto pontual é aquele em que 
um fenômeno é flagrado independentemente da passagem de tempo - o 
verbo se refere só à ação. São pontuais, por exemplo, expressões como 
"vou fazer" ou o futuro do presente, "farei". 
Porque os mecanismos lingüísticos são acionados pela intenção, diz 
Maria Helena, é possível obter um efeito pragmático na locução do 
gerúndio de atenuar o compromisso com a palavra dada. 
- Quando digo "vou passar seu recado", a referência é a ação em si. Não 
me atenho à sua duração. Com isso, amarro um compromisso. A ação é 
indicada ali, pura e simplesmente. Garanto que ela se cumprirá. Ao usar 
o gerúndio, deixo de me referir puramente à ação e incorpora-se o 
aspecto verbal durativo. A ênfase passa a ser outra. Você comunica que 
até encontrará tempo para fazer a ação, mas seu foco não está mais 
nela. 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887 
             [com adaptações] 

 

08. Pode-se afirmar que o excerto acima é predominantemente 
(A) informativo, visto que fornece informações sobre o uso abusivo do gerúndio no Brasil.  
(B) dialogal, porque nele se estabelece um diálogo com o leitor acerca do uso do gerúndio. 
(C) explicativo, visto que nele se explica que o gerundismo está relacionado a propósitos comunicativos. 
(D) descritivo, dada a ênfase na descrição de estruturas da língua portuguesa em que ocorre o uso 

abusivo do gerúndio. 
 
09. Quanto aos fatos gramaticais da língua, é correto afirmar que 
(A) o uso da crase em “deixo de me referir puramente à ação” (linha 16) é optativo. 
(B) “se”, em “incorpora-se o aspecto verbal durativo” (linhas 16-17), é uma conjunção integrante. 
(C) há oração sem sujeito em “é possível obter um efeito pragmático na locução do gerúndio” (linha 11-

12). 
(D) a próclise em “quando na verdade não o faz” (linha 2) justifica-se pela presença de palavra atrativa. 
 
 






10. Como se pode depreender da leitura dos vários textos, o gerundismo é o mau emprego do 
gerúndio, como ocorre, por exemplo, em 
(A) “O gerundismo já foi alvo de tantos e tão calorosos debates, que mesmo a polêmica em 

torno dele pode estar virando uma espécie de esporte de horas vagas, quase uma 
comichão a que poucos parecem indiferentes.” 
(http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887). 

(B)   “Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando e possa estar deixando 
discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando sem estar espalhando essa 
praga terrível da comunicação moderna, o gerundismo” (FREIRE, Ricardo. Gerundismo. Estado de 
S. Paulo. São Paulo. 16 de fev. 2001). 

(C) “O Diário da Região de Rio Preto publicou matéria sobre o emprego do gerúndio, fazendo 
críticas (justas) ao seu emprego abusivo e de forma gramaticalmente errada, prática esta 
que tem sido bastante utilizada por operadores de telemarketing, alguns jornalistas e 
pessoas em geral. [...] A sintaxe da língua portuguesa do Brasil está sofrendo contaminação 
da sintaxe da língua inglesa. O atendimento das moças do telemarketing está 
contaminando a fala das pessoas”. (http://mfmdutra.wordpress.com/2006/03/14/uso-e-
abuso-do-gerundio/ adaptado). 

(D)  “Em lugar de ensinar os funcionários a usar o gerúndio, resolve-se o problema banindo-o 
da língua, como se a língua tivesse um só dono, coisa que, aliás, o governo deve pensar, 
ao impor uma mudança ortográfica absurda e sem sentido, nascida pretensamente para 
unificar a ortografia dos países de língua portuguesa, mas que, infelizmente, não unifica 
nada, porque continua admitindo grafias duplas” 
(http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/18/o-gerundio-expulso-a-abolicao-do-gerundio-
e-as-143792-1.asp). 

 
LEGISLAÇÃO 

 
11. A respeito dos bens do Município de Parauapebas, assinale a resposta correta. 
(A) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pela 

Câmara Municipal. 
(B) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pela 

Secretaria de Administração do Município. 
(C) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pelo 

Prefeito Municipal. 
(D) A fixação dos preços devidos pela utilização de bens serviços municipais será estabelecida pela 

Secretaria de Obras. 
 
12.  É competência privativa do Município de Parauapebas. 
(A) Cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção, garantia e integração social das 

pessoas portadoras de deficiências. 
(B) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e ao desporto. 
(C) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 
(D) Elaborar o Plano Diretor. 
 
13. A respeito da Câmara Municipal, assinale a resposta correta. 
(A) O número de Vereadores à Câmara Municipal será proporcional à população do Município e será 

estabelecido em Decreto Municipal. 
(B) O número de Vereadores à Câmara Municipal será fixo, e estabelecido em Decreto. 
(C) O número de Vereadores à Câmara Municipal será proporcional ao número de servidores públicos 

do Município e será estabelecido em Lei Municipal. 
(D) O número de Vereadores à Câmara Municipal será proporcional à população do Município e será 

estabelecido em Lei Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 






14. Quanto à administração dos bens patrimoniais do Município de Parauapebas, assinale a alternativa 
correta. 
(A) Todos os bens móveis e semoventes municipais deverão ser tombados e os imóveis cadastrados. 
(B) Todos os bens imóveis municipais deverão ser tombados e os semoventes e móveis cadastrados. 
(C) O Município dará preferência à venda e doação de bens imóveis, ante a possibilidade de concessão 

de direito de uso. 
(D) Na alienação de bens imóveis, obsoletos ou de uso anti-econômico para o serviço municipal, 

proceder-se-á de conformidade com Lei Municipal que regulamente as Licitações Públicas. 
 
15. A respeito dos serviços públicos, assinale a alternativa correta. 
(A) A concessão de serviço público dependerá de autorização do Prefeito e ocorrerá sem necessidade 

de licitação. 
(B) A concessão de serviço público dependerá de autorização da Câmara Municipal e ocorrerá sem 

necessidade de licitação. 
(C) A concessão de serviço público dependerá de autorização da Câmara Municipal e mediante 

licitação. 
(D) A concessão de serviço público dependerá de autorização do Prefeito e ocorrerá sem necessidade 

de licitação. 
 
16. A respeito da competência para editar atos administrativos, assinale aquela que pertence ao Sr. 
Prefeito. 
(A) A aprovação de regimento ou regulamentação dos órgãos de administração direta será objeto de 

portaria.  
(B) As medidas executórias do Plano Diretor serão efetivadas através de portaria. 
(C) A autorização para contrato e dispensa de servidores sob o regime da legislação trabalhista ocorrerá 

através de portaria. 
(D) A concessão de aposentadoria ocorrerá através de portaria. 
 
17. A respeito do estatuto dos servidores públicos do Município de Parauapebas, assinale a alternativa 
correta. 
(A) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas, também se aplica aos servidores 

investidos em empregos públicos, assim definidos em lei municipal específica.  
(B) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas também se aplica aos 

empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades da 
Administração indireta que explorem atividade econômica. 

(C) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas também se aplica aos 
contratados por tempo determinado, para atender à necessidade temporária por excepcional 
interesse público. 

(D) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas aplica-se aos servidores públicos 
da Administração direta, das autarquias e das fundações públicas. 

 
18. A respeito do provimento de cargos públicos, assinale a resposta correta. 
(A) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 

para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, sendo a elas reservados 3% (três por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

(B) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, sendo a elas reservados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

(C) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, sendo a elas reservados 4% (quatro por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

(D) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, sendo a elas reservados 6% (seis por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

 
 
 
 
 
 
 






19. A respeito da posse nos cargos públicos, assinale a alternativa correta. 
(A) A posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação do ato de provimento, 

prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração. 
(B) A posse ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação do ato de provimento, 

prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração. 
(C) A posse ocorrerá no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação do ato de 

provimento, prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da 
administração. 

(D) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, 
prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração. 

 
20. A respeito das formas de provimento dos cargos públicos, assinale a alternativa correta. 
(A) Reversão é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 

resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial. 

(B) Reintegração é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial. 

(C) Recondução é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial. 

(D) Readaptação é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial. 

 
21. A respeito de remuneração, assinale a resposta correta. 
(A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
(B) Vencimento é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou 

temporárias, estabelecidas em lei. 
(C) Considera-se vencimento, o valor correspondente ao vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em lei como de caráter permanente. 
(D) Em casos excepcionais, o vencimento pode ser inferior a 1 (um) salário mínimo vigente. 
 
22. A respeito de adicional noturno, assinale a resposta correta. 
(A) É remunerado com adicional noturno, o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 

(vinte e duas) horas de um dia a 05 (cinco) horas do dia seguinte. 
(B) É remunerado com adicional noturno, o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 

(vinte e duas) horas de um dia a 06 (seis) horas do dia seguinte. 
(C) A remuneração da “hora noturna” terá acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a “hora 

normal”. 
(D) A remuneração da “hora noturna” terá acréscimo de 30% (trinta e cinco por cento) sobre a “hora 

normal”. 
 
23. A respeito de diárias e ajuda de custo, assinale a resposta correta. 
(A) Ao servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, que for designado para serviço, curso ou 

outra atividade fora do Município, por período de até 30 (trinta) dias, será pago ajuda de custo, para 
custeio das despesas de viagem. 

(B) Ao servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, que for designado para serviço, curso ou 
outra atividade fora do Município, por período de até 30 (trinta) dias, serão concedidas diárias, para 
custeio das despesas de viagem. 

(C) O servidor que receber diárias e não se afastar do Município, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente, no prazo de 10 (dez) dias. 

(D) O servidor que receber ajuda de custo, e não se afastar do Município, por qualquer motivo, fica 
obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 
 
 
 
 
 
 






24. A respeito das licenças à gestante e à adotante, assinale a alternativa correta.  
(A) Será concedida licença à servidora gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem 

prejuízo da remuneração. 
(B) À servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 6 (seis) anos de idade, serão 

concedidos 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ou tutelado 
ao novo lar. 

(C) Será concedida licença à servidora gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo 
da remuneração. 

(D) À servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 6 (seis) anos de idade, serão 
concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ou tutelado ao 
novo lar. 

 
25. A respeito das penalidades impostas ao servidor, assinale a resposta correta. 
(A) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 

2 (dois) e 4 (quatro) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 

(B) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 
3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 

(C) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 
1 (um) e 3 (três) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 

(D) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 
4 (quatro) e 7 (sete) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 

  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26. Criança de 1 ano de idade apresentou anorexia e diarréia e ao exame parasitológico de fezes, ovos 
de Ascaris lumbricoides e de Trichiurus trichiura. Ao exame físico apresenta palidez cutâneo-mucosa e 
pesa 12.000g. O tratamento indicado é 
(A) albendazol na dose de 100 mg, 2 vezes ao dia durante 3 dias. 
(B) mebendazol na dose de 100 mg, 2 vezes ao dia durante durante 3 dias. 
(C) albendazol em dose única de 400 mg ao dia. 
(D) mebendazol em dose única de 200mg ao dia. 
 
27. Escolar de 8 anos apresentando quadro de pneumonia comunitária, é levado à Unidade Básica 
onde foi prescrita amoxicilina, em tratamento ambulatorial. Teve boa evolução clínica e o resultado do 
antibiograma, no 4º dia de tratamento revelou presença de cepa resistente ao antibiótico usado. A 
conduta indicada a partir daí é 
(A) manter amoxicilina.  
(B) trocar por vancomicina. 
(C) associar oxacilina. 
(D) trocar por oxacilina. 
 
28. O evento adverso, pós-vacinação (EAPV), pode ser definido como qualquer ocorrência clínica 
indesejável em indivíduo que tenha recebido algum imunobiológico. Considera-se como evento 
moderado, para notificação, quando 
(A) ocorre morte súbita infantil. 
(B) resulta em anomalia congênita. 
(C) há necessidade de hospitalização por pelo menos 24 horas. 
(D) necessita de avaliação médica e exames complementares e/ou tratamento médico. 
 
29. A obesidade está associada a características clínico-laboratoriais que em conjunto constituem a 
síndrome metabólica ou síndrome de resistência à insulina. A resistência à insulina pode ser avaliada 
com a utilização do método matemático HOMA, por meio da relação entre os valores em jejum de 
(A) glicemia e insulinemia.   
(B) glicemia e colesterolemia.  
(C) insulinemia e colesterolemia.  
(D) colesterolemia e trigliceridemia. 
 






30. O leite materno possui pequena quantidade de ferro, porém, a criança em aleitamento materno 
exclusivo, saudável, tendo nascido a termo, não apresenta anemia. Isto ocorre porque o ferro do leite 
materno 
(A) tem baixa biodisponibilidade. 
(B) aumenta na amamentação prolongada. 
(C) tem alta biodisponibilidade.  
(D) diminui com a introdução do leite de vaca. 
 
31. O leite de vaca integral é contra-indicado em lactentes no primeiro ano de vida, pois pode predispor 
o surgimento de   
(A) micro-hemorragias na mucosa intestinal. 
(B) diverticulite. 
(C) obesidade. 
(D) desidratação. 
 
32. A síndrome nefrótica idiopática (SNI), na infância, tem duas variantes: a lesão histológica mínima 
(LHM) e a glomeruloesclerose segmentar e focal (Gesf). Por ser um dado que exclui o diagnóstico de 
LHM, a biopsia renal é indicada na presença de 
(A) proteinúria. 
(B) Hipocomplementemia. 
(C) Hipercolesterolemia. 
(D) uréia e creatinina elevadas. 
 
33. São fatores facilitadores da absorção do ferro não –heme: 
(A) fibras 
(B) sais de cálcio e fósforo 
(C) vitamina A e carotenóides 
(D) oxalatos e compostos fenólicos 
 
34. Segundo a Resolução CFM Nº 1931/2009, que aprova o Código de Ética Médica, é vedado ao 
médico 
(A) apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as 

julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros. 
(B) recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho 

não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais 
profissionais.  

(C) recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de 
sua consciência. 

(D) desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, mesmo 
quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o 
paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. 

 
35. O Ministério da Saúde indica a vacina contra febre amarela para crianças acima de 9 meses de 
idade que residam ou que vão viajar para área endêmica. Ao viajar para área de risco, a criança deve 
receber a vacina 
(A) 10 dias antes da viagem. 
(B) 5 dias antes da viagem. 
(C) 8 dias antes da viagem. 
(D) 2 dias antes da viagem.  
 
36. Quanto à idade gestacional (IG), o RN é classificado como pós-termo quando a IG é 
(A) inferior a 41 semanas. 
(B) igual ou superior a 38 semanas. 
(C) igual ou superior a 42 semanas. 
(D) superior a 40 semanas. 
 
 
 
 
 






37. O esôfago de Barret é uma complicação da DRGE (doença do refluxo gastroesofágico) em que 
ocorre  
(A) estenose do esôfago. 
(B) hemorragia esofágica. 
(C) esofagite de refluxo. 
(D) substituição do epitélio escamoso específico do esôfago por epitélio colunar encontrado na mucosa 

gástrica. 
 
38. No diagnóstico da infecção do trato urinário (ITU), em coleta do jato médio, considera-se positiva a 
urocultura quando o número de unidades formadoras de colônias (UFC) de um patógeno urinário único 
for 
(A) maior que 1.000 e menor que 50.000.  
(B) qualquer número.  
(C) maior que 100.000.  
(D) menor que 1.000.  
 
39. O prognóstico da síndrome nefrítica é bom, e aproximadamente 5% dos casos podem evoluir para a 
cronicidade. No entanto, podem ocorrer complicações como hipertensão arterial grave, cefaléia, 
vômitos, diplopia, amaurose, agitação, sonolência, convulsões e coma caracterizando a 
(A) insuficiência renal aguda. 
(B) insuficiência renal crônica. 
(C) congestão cardiocirculatória. 
(D) encefalopatia hipertensiva. 
 
40. Segundo a nomenclatura da OMS, quando o lactente recebe água, sucos de frutas ou chá, mas não 
recebe outro leite além do leite materno, está fazendo  
(A) aleitamento artificial. 
(B) aleitamento materno predominante. 
(C) aleitamento materno. 
(D) aleitamento materno exclusivo. 
 
41. No aleitamento artificial, se utilizado o leite de cabra, além dos mesmos cuidados adotados em 
relação ao leite de vaca, deve der feita suplementação de 
(A) ácido fólico. 
(B) selênio. 
(C) zinco. 
(D) nenhum micronutriente. 
 
42. O fechamento da fontanela bregmática pode indicar desnutrição se ocorre em idade superior a 
(A) 2 a 4 meses. 
(B) 4 a 5 meses. 
(C) 9 e 18 meses. 
(D) 6 a 8 meses. 
 
43. Pela classificação do sistema de percentís, adotado pelo Ministério da Saúde nos serviços de saúde 
do Brasil, considera-se como pontos de corte, para desnutrição moderada,  
(A) entre os percentís 3 e 10. 
(B) abaixo do percentil 0,1. 
(C) entre os percentís 11 e15.         
(D) entre percentil 0,1 e 3. 
 
44. O esquema da VOP (vacina oral contra pólio) consiste na utilização de doses 
(A) aos 2, 3 e 4 meses. 
(B) aos 2, 4, 6 e 15 meses. 
(C) aos 2,4,6 e 8 meses. 
(D) aos 1, 2 e 4 meses. 
 
 
 
 






45. O tratamento de manutenção da asma controla melhor os sintomas e previne exacerbações, 
podendo preservar a função pulmonar a longo prazo. Deve ser introduzido precocemente com o uso de 
(A) antibiótico. 
(B) antiinflamatório não esteróide. 
(C) antiinflamatório com corticosteróides inalatórios. 
(D) antiinflamatório com corticosteródes via oral. 
 
46. O aleitamento artificial tem algumas indicações relativas, dentre as quais  
(A) a hipogalactia materna. 
(B) a agalactia materna. 
(C) o óbito materno. 
(D) galactosemia. 
 
47. Segundo o Grupo Assessor de Terapia Anti- Retroviral do Ministério da Saúde, a terapia inicial anti - 
retroviral em crianças deve ser composta de pelo menos três drogas, sendo recomendada a 
combinação: 
(A) 1 droga da classe ITRN (inibidores da transcriptase reversa análogo do nucleosídeo) + 1 droga da 

classe ITRNN ((inibidores da transcriptase reversa não - análogo do nucleosídeo) 
(B) 2 drogas da classe ITRN (inibidores da transcriptase reversa análogo do nucleosídeo) + 2 drogas da 

classe ITRNN ((inibidores da transcriptase reversa não - análogo do nucleosídeo) 
(C) 3 drogas da classe ITRN (inibidores da transcriptase reversa análogo do nucleosídeo) + 1 droga da 

classe ITRNN ((inibidores da transcriptase reversa não - análogo do nucleosídeo) 
(D) 2 drogas da classe ITRN (inibidores da transcriptase reversa análogo do nucleosídeo) + 1 droga da 

classe ITRNN ((inibidores da transcriptase reversa não - análogo do nucleosídeo) 
 
48. Pelo Código de Ética Médica é direito do médico  
(A) decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade 

profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de 
consultas venha a prejudicá-lo. 

(B) negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada. 
(C) liberar cópias do prontuário sob sua guarda para atender ordem judicial ou para a sua própria 

defesa. 
(D) deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por 

seu representante legal. 
 
49. Na avaliação do crescimento de um lactente, é importante a medida do perímetro cefálico, pois 
reflete o crescimento cerebral e é a última a ser comprometida na desnutrição.Em relação ao 
crescimento do perímetro cefálico 
(A) ao final do 1º ano deverá ter aumentado cerca de 6 cm. 
(B) ao final do 1º ano deverá ter aumentado cerca de 12 cm. 
(C) deverá aumentar 2 cm por mês no 3º trimestre. 
(D) deverá aumentar 3 cm po rmês no 2º semestre. 
 
50. No diagnóstico da tuberculose, o exame anatomopatológico (histológico e citológico) está indicado 
(A) nas formas pulmonares. 
(B) nas formas extra – pulmonares. 
(C) na primoinfeccção. 
(D) para suspeitos de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 






QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS 
 
01. Criança de 1 ano de idade, do sexo feminino, apresenta há 1 semana febre, tosse e “falta de ar. 
Mãe refere que no 4º dia de doença a menor foi atendida na Unidade de Saúde mais próxima de sua 
casa tendo sido prescrita Amoxicilina, porém, após as duas primeiras doses, apresentou vômitos e a 
genitora suspendeu o tratamento. Há cerca de 24 horas, houve piora do quadro, motivo pelo qual foi 
levada à emergência tendo sido indicada à internação. Como antecedentes pessoais nasceu de 
cesariana,a termo, com 3.500 g e mediu 51 cm, ficou em alojamento conjunto e teve alta junto com a 
mãe; fez aleitamento materno exclusivo por 3 meses e a partir daí recebeu leite em pó integral; 
apresentou um quadro de pneumonia aos 7 meses, tratado em ambulatório. Ao exame físico:lactente 
pesa 10kg e mede 75cm, reativo ao manuseio, acianótico, com tiragem subcostal, freqüência 
respiratória de 52 irpm, estertores crepitantes no 1/3 superior do hemitórax direito, FC de 122 bpm, 
Abdome flácido, indolor com fígado palpável a 2 cm do RCD. Sem outras alterações ao exame físico. 
Baseado no relato acima, responda: 
A) Qual a principal hipótese diagnóstica? Justifique 
B) Qual a provável etiologia? 
C) Qual o tratamento indicado? 
D) Qual o exame laboratorial e o de imagem a serem solicitados para confirmação diagnóstica? 
 
02. RN é trazido à consulta com 6 dias de vida por apresentar coloração de pele amarelada,sem outras 
queixas. Nascido de cesariana segmentar, a termo, normal, pesando 3.500g e medindo 50 cm teve alta 
da maternidade com 24 horas de vida. Recebe aleitamento materno exclusivo, com boa sucção. Ao 
exame físico encontra-se em bom estado geral, ativo, reativo, eupnéico, acianótico, corado, ictérico 
+++/4 até terço inferior do abdome. Sem alterações no restante do exame. 
Baseado no quadro clínico descrito, responda: 
A) Cite duas hipóteses diagnósticas. 
B) Quais exames complementares laboratoriais devem ser solicitados? 
C) Quais exames complementares de imagem devem ser solicitados? 
D) Qual conduta em relação a tratamento deve ser adotada?  
 

 







