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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
 

  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia os versos seguintes 
 

A cavalgada 
Raimundo Correia  

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada... 

E o bosque estala, move-se, estremece... 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha... 

E o silêncio outra vez soturno desce...  

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha... 

 
 

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os 
vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, 
ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em 
uma construção textual magistral, constrói textualmente 
uma modificação  
 
a) no sujeito-observador 
b) na geometria do soneto 
c) na inversão dos valores 
d) de perspectiva, para o observador 
e) de observador  
 
02. No poema, o vocábulo estrépito, em destaque (negrito 
e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a 
 
a) ruídos intermitentes 
b) quietação 
c) baque 
d) pancada 
e) ruído forte 
 
03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função 
de 
 
a) pronome substantivo relativo 
b) preposição 
c) advérbio 
d) partícula enfática 
e) conjunção 
 
04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” 
observa-se uma figura de linguagem conhecida como 
 

a) sinestesia 
b) metonímia 
c) prosopopeia  
d) paradoxo 
e) perífrase 
 
05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no 
texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode 
assumir o significado de 
 
a) triste 
b) funesto  
c) melancólico 
d) sorumbático 
e) taciturno 
 
06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, não se pode 
inferir que 
 
a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela 
estrada.  
b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.  
c) o remanso da noite era embalsamado. 
d) a Lua se apresentava alvadia  
e) o som das trompas agitava a quietação da noite. 
 
07. Leia a sentença: 
 

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside pertíssimo do 

Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI). 
 

Sobre o grau do adjetivo destacado, é 
 
a) comparativo de proximidade 
b) superlativo absoluto sintético 
c) superlativo absoluto analítico 
d) superlativo absoluto analítico analítico 
e) comparativo absoluto sintético sintético   
 
08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se 
para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da 
Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com 
voz de comando, bradou: 
– Não saia agora!!!  
 
A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é 
de 
 
a) negação 
b) tempo 
c) modo 
d) intensidade 
e) lugar 
 
09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, 
recordando uma bela colega de infância, disse: 
 

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce. 
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Na frase do Almirante, observa-se uma figura de 
linguagem denominada de 
 
a) perífrase 
b) hipálage 
c) metonímia 
d) sinestesia 
e) assíndeto 

 
10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças 
Em cada uma das sentenças, observe os termos 
destacados. 

 

(    ) Em Floriano, moro na Rua Sete.. 
(    ) O cachorro fugiu 
(    ) Astrobaldozinho é muito bom aluno 
(    ) Beijei-lhe as mãos 

 

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima 
1. Para adjunto adnominal 
2. Para adjunto adverbial 
3. Para aposto 
4. Para vocativo 

 
A sequência correta, se lida de cima para baixo, é 
 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 1 – 2 – 3 – 4 
c) 4 – 1 – 3 – 1  
d) 2 – 3 – 4 – 1  
e) 3 – 1 – 2 – 1  
 

INFORMÁTICA 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 11. 
 

 
 
11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, 
teremos como resultado: 
 
a) 30 
b) 32 
c) 43 
d) 64,5 
e) 65 
 

12. Marque a alternativa correta em relação ao componente 
utilizado para ativar ou desativar os alertas do sistema 
referentes à manutenção e segurança do Windows 7. 
 
a) Windows defender; 
b) Windows update; 
c) Central de notificações; 
d) Central de Ações; 
e) Device stage. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7; 
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux; 
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema 
Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de 
dados do dispositivo de armazenamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 
2010: 
I – O botão Testar Intervalos  
está localizado na guia Exibição; 
 
 

 
II – O botão Transmitir Apresentação 
de Slides  tem a função de transmitir a 
apresentação de slides para 
visualizadores remotos que possam 

assisti-la em um navegador da WEB. 
 
 
 
III – A opção Ocultar Slide  está localizada 
na guia Exibição. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
15. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, 
utilizado para compartilhamento de informações restritas, 
que pode ser acessado por senhas e logins; 
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II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço 
alfanumérico de um site; 
III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado 
para transferir arquivos pela Internet. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

16. Assinale dentre as alternativas abaixo, aquela que 
apresenta as Diretrizes e características do Modelo 
Assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
a) Universalidade, Igualdade, Integralidade, 
Resolutividade, Regionalização e 
Municipalização. 
b) Universalidade, Equidade, Integralidade, Hierarquia e 
Regionalização, Descentralização e Controle Social. 
c) Universalidade, Igualdade, Isonomia, Hierarquia e 
Regionalização, Descentralização e Controle Social. 
d) Universalidade, Igualdade, Solidariedade, Hierarquia e 
Regionalização, Municipalização. 
e) Universalidade, Equidade, Integralidade, 
Resolutividade, Regionalização e Controle pelo Gestor 
Federal. 
 
17. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, 
deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde – 
SUS, em cada esfera de Governo, com composição, 
organização e competência fixadas na Lei. Estes 
conselhos contam com a representação dos seguintes 
segmentos: 
 
a) Governo, profissionais de saúde, representante do 
ministério público, representantes de associações de 
moradores. 
b) Governo, portadores de patologias e setor privado. 
c) Prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e a 
comunidade organizada. 
d) Gestor de saúde e representantes das associações de 
moradores. 
e) Governo, prestadores de serviços, profissionais de 
saúde e usuários. 
 
18. Sobre o atendimento domiciliar, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, é CORRETO afirmar:  
 
a) Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, 
psicológicos e de assistência social. 

b) Está previsto o atendimento domiciliar, mas não a 
internação domiciliar. 
c) O atendimento domiciliar poderá ser realizado mesmo 
diante da recusa do paciente, desde que haja expressa 
concordância da família dele. 
d) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser 
realizados por indicação de qualquer membro da equipe 
multidisciplinar de saúde. 
e) o atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por médicos e enfermeiros, cabendo às equipes 
multidisciplinares as ações preventivas e reabilitadoras a 
serem desenvolvidas na rede de serviços do SUS. 
 
19. De acordo com o Capítulo X do Código de Ética Médica 
que discorre sobre os documentos médicos, analise as 
proposições abaixo  e assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) É vedado ao médico usar formulários de instituições 
públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na 
clínica privada; 
b) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente 
ao qual vinha prestando assistência, sem exceções; 
c) É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível 
para cada paciente; 
d) É vedado ao médico deixar de fornecer cópia do 
prontuário quando de sua requisição pelos conselhos 
regionais de medicina; 
e) É vedado ao médico deixar de atestar atos executados no 
exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por 
seu representante. 
 
20. De acordo com o Novo Código de Ética Médica, em caso 
de ausência de médico plantonista por justo impedimento, 
quem deve providenciar o médico substituto? 
 
a) A responsabilidade é dividida entre todos os plantonistas. 
b) O plantonista anterior que aguardava a chegada do 
médico ausente. 
c) O médico escalado inicialmente para o plantão em 
questão. 
d) A direção técnica do estabelecimento de saúde. 
e) O médico escalado para o plantão seguinte. 
 
21. É a conduta adotada inicialmente no tratamento da 
Diverticulite não complicada de sigmóide. 
 
a) Cirurgia realizando-se logo hemocolectomia. 
b) Cirurgia apenas, quando existe sinais de perfuração ou 
formação de abcesso. 
c) Antibióticos quando existe leucocitose. 
d) Restrição para alimentos gordurosos. 
e) Antiespasmódicos e antinflamatórios. 
 

22. Paciente de 40 anos, sexo feminino, com diagnóstico 
de pancreatite aguda de causa biliar, é submetida à TC de 
abdomen total com contraste endovenoso. O laudo 
radiológico é de “aumento difuso do pâncreas com duas 
coleções, uma na cabeça e outra no corpo pancreático”. 
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Seguindo a classificação tomográfica de Balthazar, essa 
paciente é grau: 
 
a) A.  
b) B.  
c) C.  
d) D.  
e) E. 
 
23. Das lesões polipóides do cólon listadas é a que possui 
maior risco para uma transformação maligna 
 
a) Pólipo hiperplásico. 
b) Adenoma serrilhado. 
c) Adenoma tubular. 
d) Hamartoma. 
e) Adenoma viloso . 
 
24. Baseando-se apenas na anamnese, exame físico e 
exames laboratoriais, qual dos casos clínicos abaixo é o 
mais indicativo de coledocolitíase? 
 
a)  Icterícia abrupta com dor, inapetência e elevação 
maciça de transaminases.  
b)  Icterícia progressiva, perda ponderal, prurido e dor 
abdominal em paciente de 65 anos.  
c)  Icterícia com início 6 dias antes de quadro de confusão 
mental, evoluindo para coma com alargamento de TAP em 
paciente adulto jovem previamente hígido. 
d)  Sinal de Morphy positivo.  
e) Icterícia leve com episódios de dor tipo cólica e discreta 
alteração de transaminases (menor que 10 vezes o valor 
de referência) em paciente do sexo feminino com 40 anos. 
 
25. A melhor conduta para um paciente icteríco com 
suspeita de coledocolitíase no pré-operatório de 
colecistectomia por colecistite litiásica, é? 
 
a) Colangiorressonância magnética. Caso seja 
confirmando coledocolitíase, CPRE seguida por 
colecistectomia videolaparoscópica. 
b)  Ecoendoscopia. Caso confirme coledocolitíase, CPRE 
seguida de colecistectomia videolaparoscópica.  
c)  TC. Se demonstrado dilatação de vias biliares intra e 
extra-hepáticas, realiza-se colecistectomia com exploração 
de vias biliares.  
d)  CPRE seguida de colecistectomia videolaparoscópica.  
e)  TC com contraste oral e endovenoso.  
 
26. Paciente idoso, inicialmente diagnósticado com 
colecistite crônica litiásica, com icterícia, é submetido à 
colecistectomia com colangiografia intraoperatória.  É 
evidenciado colédoco de 2,5 cm com múltiplos cálculos no 
seu interior. É realizada coledocotomia e extração de 
vários cálculos, porém com provável cálculo impactado em 
colédoco distal. Qual a melhor conduta? 

 

a) Fechamento de coledocotomia sobre tubo em “T”, com 
saída por contraincisão. 

b) Anastomose bilioduodenal ou biliojejunal em “Y” de 
Roux. 

c) Papilotomia para retirada do cálculo impactado, com 
fechamento do colédoco e do duodeno. 

d)  Fechamento da coledocotomia e CPRE pós-operatória.  
e)  Litrotripsia.  
 
27. O objetivo primário do controle de dano-cirurgia 
abreviada é: 
 
a)  Evitar procedimentos cirúrgicos de grande monta com 
uma equipe cansada.  
b)  Permitir rápida liberação da sala cirúrgica para eventos 
urgentes.  
c)  Corrigir as lesões maiores, deixando as menores para um 
segundo cirurgião.  
d) Compressão das lesões com sangramento ativo, com 
recuperação hemodinâmica do paciente, evitando-se a 
tríade hipotermia/acidose/coagulopatia. 
e) Abreviar tempo cirúrgico. 
 
28. Sobre o Megacólon Chagásico, analise as proposições 
abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) O cólon sigmoide é a porção do cólon mais acometida, 
tornando-se dilatado e alongado. 
b) O volvo é a complicação mais frequente. 
c) A cirurgia videolaparoscópica não mostrou nenhum 
benefício em relação à técnica aberta no tratamento do 
megacólon chagásico. 
d) O fecaloma ocorre em 15% dos casos e geralmente é de 
tratamento cirúrgico. 
e) É causado pela destruição dos plexos nervosos 
autônomos de Meissner (entre as camadas musculares 
longitudinal e circular) e Auerbach (submucosos). 
 
29. Em um paciente com quadro abdominal agudo de 
peritonite purulenta secundário a diverticulite aguda, o 
estadiamento de Hinchey o classifica como: 
 
a) I.  
b) IIA.  
c) IIB.  
d) III.  
e) IV. 
 
30. NÃO é o esquema antimicrobiano apropriado em uma 
apendicectomia com coleção localizada em fossa ilíaca 
direita 
 
a) Ampicilina-sulbactan. 
b) Cefritraxona + Metronidazol. 
c) Cefoxitina. 
d) Cefazolina. 
e) Ciprofloxacino + Metronidazol. 
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31. Sobre as hérnias, analise as proposições abaixo e 
marque a INCORRETA: 

 
a) A hérnia de Spiegel se localiza entre a linha semilunar e 
a borda lateral do músculo reto abdominal. 
b) A hérnia de Richter ocorre em todos os tipos de hérnia, 
sendo mais comum em hérnias inguinais indiretas. 
c) O saco herniário da hérnia em Pantaleão é composto 
tanto por hérnia direta quanto indireta, “cavalgando” os 
vasos epigástricos inferiores. 
d) O saco herniário da hérnia deslizante sempre é 
parcialmente formado pela parede de uma víscera.  
e) Hérnias perianais são raras, podendo ser congênitas ou 
secundárias a cirurgias como a de Miles ou remoção de 
órgãos pélvicos.  

 
32. São manifestações da Sepse, EXCETO: 
 
a) Leucócitos-maior que 12.000 ou abaixo de 4.000  
b) Frequência respiratória acima de 20 por minuto ou 
PaCO² abaixo de 32 mmHg 
c) Frequência Cardíaca acima de 90 batimentos por 
minuto  
d) Temperatura acima de 38ºC ou abaixo de 36ºC. 
e) Vômitos incoercíveis. 
 
33. Sobre o megaesôfago, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a) A esofagocardiomiotomia com fundoplicatura constitui- -
se no melhor método de tratamento para o megaesôfago 
avançado. 
b) No megaesôfago avançado, a preferência atual é a 
esofagectomia subtotal com esofagogastroplastia cervical. 
c) As operações que conservam o esôfago são 
principalmente indicadas nos casos de esôfago dilatado 
devido à alta morbidade da ressecção. 
d) O uso de nifedipina melhora a acalasia em 80% dos 
casos e é uma boa alternativa para o tratamento a longo 
prazo. 
e) A injeção de toxina botulínica vem mostrando resultados 
melhores que a dilatação por balão hidrostático. 
 
34. Em relação ao Apêndice Cecal analise as proposições 
abaixo e assinale a  INCORRETA 
 
a) Apendicectomia profilática pode ser indicada nos casos 
de dor aguda em fossa ilíaca direita, onde o apêndice se 
encontra normal. 
b) As neoplasias são comuns, principalmente os 
Carcinóides. 
c) Sua base está quase sempre localizada na confluência 
das tênias, no ceco.  
d) A apendicite aguda deve-se pela obstrução da luz 
apendicular. 
e) É vascularizado pela artéria apendicular, ramo da 
ileocólica. 

 

35. São indicações do tratamento cirúrgico da Doença do 
Refluxo Gastroesofagiano, EXCETO: 
 
a) Intratabilidade clínica. 
b) Presença de hérnia hiatal tipo I. 
c) Obstrução. 
d) Esôfago de Barrett. 
e) Sangramento. 
 
36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões ecológicas. 
O Município de Poção de Pedras pertence a que região 
ecológica do Estado do Maranhão? 
 
a) Chapadões 
b) Pré-amazônica 
c) Cerrados 
d) Cocais 
e) Baixada 
 
37. É a extração vegetal de maior importância econômica 
para o Município de Poção de Pedras, no Estado do 
Maranhão. 
 
a) A extração da amêndoa do babaçu 
b) Madeiras - Produção de carvão vegetal 
c) Madeiras – Produção de lenha 
d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias) 
e) Castanha de caju. 
 
38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das 
lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor 
representação econômica para Poção de Pedras. 
 
a) Tomate 
b) Abacaxi 
c) Melancia 
d) Mandioca 
e) Feijão  
 
39. Município que, integrante da mesma Microrregião de 
Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de Pedras. 
 
a) Lago dos Rodrigues 
b) Bernardo do Mearim 
c) Satubinha 
d) Lago do Junco 
e) Peritoró 
 
40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município de 
Poção de Pedras, pode-se afirmar que 
 
a) é maior que 100m e inferior a 110m 
b) é maior que 110m e inferior a 115m 
c) é um valor acima de 120m e menor que 140m 
d) é um número menor ou igual a 100m 
e) é maior que 150m  
 







