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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

MÉDICO CLÍNICO 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 o texto seguinte 
 

Esfola! Mata! 
Carlos Heitor Cony  

(Folha de São Paulo: 17.07.2012) 

 

Aprendi, não sei com quem, que não se deve dar dois 
tipos de chute: em despacho de macumba e em cachorro 
atropelado. Na realidade, nunca tive vontade nem 
oportunidade para chutar despachos com farofa e velas 
acesas, e muito menos chutar cachorros. Daí a maneira 
como fiquei sabendo de mais uma coisa inútil, entre outras 
tantas.  

No momento, temos o caso do ex-senador Demóstenes 
Torres, que depois de atropelado, está sendo chutado 
como o demônio da vez, na base do mata, esfola! 
Mereceu o atropelamento. Foi com alívio que a opinião 
pública recebeu a sua cassação. Mas a mesma opinião 
pública ficou pasmada ao saber que ele voltará a ser o que 
era, ocupando um cargo público com a respectiva 
remuneração.  

A causa que provocou a sua expulsão do Senado 
continua de pé.  

Seria um caso para ser decidido no âmbito de seu 
Estado. Ele pode responder a um processo administrativo 
em Goiás, com amplo direito de defesa. E se for 
condenado, aí sim, perderá o emprego a bem do serviço 
público. Fora disso, seria uma violência e uma vingança 
mesquinha que nenhum homem (ou cachorro) atropelado 
merece.  

Em tempo: gostei da crônica do Sérgio D’Ávila do último 
domingo, na qual aparece um cidadão recebendo e 
agradecendo, no seu iPhone 4, o carinho da mulher, de 
parentes e de amigos na mesma hora em que estava 
sendo votada a sua cassação.  

O repúdio público provocado por suas relações com um 
esquema criminoso não afetou o carinho de sua família e 
de seus amigos. Politicamente isolado, com evidente e já 
punida culpa no cartório, cabe-lhe resgatar a sua imagem 
pública -  e, para isso, deverá contar com o apoio não 
apenas de sua família e de amigos, mas de todos aqueles 
que sentem repugnância em chutar um homem (ou um 
cachorro) atropelado.  

 

01. No texto acima, o autor se utiliza de um ............. 
popular para desenvolver o seu texto. 
A lacuna acima é preenchida corretamente pelo elemento 
disposto na alternativa 
 

a) adágio 
b) axioma 
c) teorema 
d) postulado 
e) brocado 

02. No texto, primeiro parágrafo, uma palavra se encontra 
em destaque. Sobre esta palavra pode-se dizer que contém 
 
a) tritongo 
b) um dígrafo, apenas 
c) dois dígrafos  
d) hiato e ditongo 
e) um hiato e um dígrafo.  
 
03. No segundo parágrafo é grifada a palavra cassação. Tal 
vocábulo é derivado do vocábulo cassar, que é homônimo 
de caçar. Não é sinônimo de cassar. 
 
a) anular 
b) recolher 
c) exonerar 
d) ab-rogar  
e) quassar 
 
04. Pelo que se depreende do texto, para o autor, EXCETO 
 
a) farofa e velas acesas é indício de despacho de macumba. 
b) pasmada é sinônimo de espantada. 
c) o processo que resultou na cassação do senador foi 
concluído. 
d) o ex-senador deve perder o emprego que voltou a ocupar 
após ser cassado. 
e) Ao ser cassado, o ex-senador não foi abandonado pelos 
parentes e amigos. 
 
05. No quarto parágrafo é destacada a partícula “se”. No 
texto, a partícula “se” destacada é classificada como 
 
a) Conjunção subordinativa integrante. 
b) Conjunção subordinativa condicional 
c) Conjunção subordinativa causal. 
d) Pronome reflexivo. 
e) Pronome apassivador. 
 
Leia o texto seguinte: 
 
Assim falou Astrobaldo Ferreira, advogado em Floriano–PI, 
diante de uma plateia formada por servidores públicos da 
Prefeitura daquela cidade:  
 

De acordo com a razoabilidade, as condutas de menor 
relevância não devem ser notificadas à autoridade 
administrativa. As normas da Prefeitura, no entanto, 
estabelece a obrigatoriedade de notificação de qualquer 
conduta do servidor. 
 
06. No texto, a expressão destacada “de acordo com” 
apresenta o sentido de: 
 

a) preâmbulo. 
b) conformidade 
c) consequência  
d) continuidade. 
e) explicação 
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07. No mesmo texto acima, a expressão destacada “no 
entanto” não pode ser substituída por qual das 
expressões seguintes, pois altera o sentido do texto 
 
a) entretanto 
b) todavia  
c) entretanto  
d) contudo 
e) enquanto 
 
08. A maior preocupação dos índios da Amazônia com a 
invasão dos “brancos”, é porque o campo deles deixará de 
existir para receber a pecuária que avança. 
  
No texto acima há duas orações sublinhadas. As duas 
orações traduzem, respectivamente, a ideia de 
 
a) explicação e concessão 
b) restrição e consequência  
c) explicação e finalidade 
d) consequência e causa 
e) causa e finalidade 
 
09. Em cada alternativa seguinte é posta uma sentença. 
Indique a alternativa na qual a concordância verbal está 
correta. 
 
a) Precisa-se de atacantes, disse o diretor do Corisabbá, 
time de futebol de Floriano (PI). 
b) Vende-se melancias de casca amarela. 
c) Conserta-se botões de fantasia de carnaval. 
d) Arrenda-se terrenos para estacionamento. 
e) Recebe-se oblações. 
 
10. Certo prefeito municipal, candidato à reeleição, em 
cidade do Sul do Piauí, com população próxima de 10.000 
habitantes, contando bravata, afirma em discurso 
 
.... na minha gestão, 6.000 casas populares já foram 

DISTRIBUÍDAS.  
 
O vocábulo em destaque, contido no discurso do prefeito, 
leva acento. Assinale, dentre as palavras elencadas nas 
alternativas seguintes, aquela que é acentuada em razão 
da mesma regra gramatical que o vocábulo em destaque. 
 
a) hífen  
b) raínhas 
c) navegável 
d) altruísta  
e) íngreme.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 
11. De acordo com a sistematização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o princípio da equidade é mais bem 
interpretado como:  

a) A capacidade que o sistema tem de oferecer toda a 
atenção necessária para o usuário, da consulta ao 
transplante. 
b) O efetivo atendimento aos usuários através da 
disponibilização dos recursos proporcionais as 
necessidades do usuário. 
c) A capacidade do sistema de distribuir recursos nas três 
esferas da atenção a saúde, garantindo gestão plena nos 
três níveis, local, estadual e federal. 
d) A capacidade que o sistema tem de garantir participação 
social, por meio das conferências de saúde e os conselhos 
de saúde. 
e) O atendimento a todos os brasileiros pelo SUS, 
independente de sua condição social, raça, local e 
preferência sexual em todos os níveis do sistema. 
 
12. Nas esferas Municipal, Estadual e Federal, qual a 
entidade de controle social do SUS. 
  
a) Congressos de Saúde. 
b) Conselhos de Saúde. 
c) Conferências sobre a Saúde. 
d) Unidades de Saúde. 
e) Seminários de Saúde. 
 
13. Sobre DOENÇAS INFECCIOSAS E TRANSMISSÍVEIS, 
analise as afirmativas abaixo e julgue se Verdadeiras ou 
Falsas. 
 
(  ) Os agentes etiológicos principais, num quadro de 
meningite pós-trauma ou 
neurocirurgia, são Pneumococo (há maior probabilidade se 
tiver fístula liquórica), S. aureus, Pseudomonas e coliformes. 
(  ) Nas infecções estreptocócicas, não se utiliza mais as 
penicilinas, devido a alta probabilidade de atopia. 
( ) A Moraxella catarrhalis é um coccus aeróbico Gram-
positivo, que compromete, principalmente, as vias aéreas 
superiores. 
(  ) A febre tifoide terá seu diagnóstico mais rápido em 
relação a outras doenças gastrointestinais através da 
hemocultura. 
(  ) O calazar (leishmaniose visceral) caracteriza-se por 
hepatoesplenomagalia e policitemia. 
 
Assinale a sequencia CORRETA 
 
a) V, F, F, V, F 
b) V, V, F, F, F 
c) F, F, V, V, V 
d) F, V, F, F, V 
e) V, F, V, V, V 
 
14. Na fase tireotóxica da tireoidite subaguda a melhor 
opção terapêutica é: 
 
a) Iodo radioativo 
b) Metimazol e propanolol 
c) Propanolol e iodo radioativo 
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d) Propanolol e predinisona ol 
e) Aspirina, predinisona e metimaz 
 
15. Paciente que faz uso prolongado de amiodarona pode 
apresentar danos a alguns órgãos, levando a várias 
patologias, como as citadas abaixo, EXCETO 
 
a) Nefropatia intersticial. 
b) Microdepósitos na córnea. 
c) Hepatite histologicamente semelhante à hepatite 
alcoólica. 
d) Pneumonite intersticial. 
e) Pigmentação azulada na pele.    
 
16. Em um Eletrocardiograma a onda P e a onda T 
representam, respectivamente. 
 
a) Isquemia do miocárdio; Contração ventricular. 
b) Repolarização auricular; Contração auricular. 
c) Contração auricular; Repolarização ventricular. 
d) Contração ventricular; Ritmo sinusal.    
e) Repolarização ventricular; Repolarização auricular.     
 
17. São indicadores relacionados a um ataque asmático 
grave, EXCETO: 
 
a) Respiração paradoxal. 
b) Pulso paradoxal de 5 mmHg. 
c) Estado mental alterado. 
d) Hipercapnia. 
e) Tórax silencioso. 
 
18. Analise as proposições abaixo sobre o tratamento da 
Diabetes Mellitus.   
 
I- O nível sérico de HbA1c maior do que 7,0% previne ou 
retarda as complicações microvasculares como 
retinopatia, nefropatia e neuropatia, em portadores de 
diabetes tipo 1. 
II- O controle glicêmico próximo ao estado euglicêmico, 
independente da terapia usada, reduz as complicações 
microvasculares no diabetes tipo 2 em 25%. 
III- O controle glicêmico próximo ao estado euglicêmico 
retarda o início e desacelera a progressão das 
complicações microvasculares no diabetes tipo 1. 
IV- O risco de hipoglicemia está inversamente relacionado 
ao nível sérico de HbA1c alcançado.   
 
Assinale a alternativa CORRETA        
 
a) Apenas as proposições I, II estão corretas 
b) Apenas as proposições III e IV estão corretas 
c) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as proposições I, II e III estão corretas 
e) Apenas as proposições II e III estão corretas 
 
19. São sintomas quem caracterizam clinicamente a 
pancreatite aguda.   

a) Dor abdominal pré-prandial (principalmente após jejum 
prolongado), náuseas e vômitos. 
b) Dor abdominal pós-prandial, anorexia, náuseas e vômitos 
incoercíveis. 
c) Dor abdominal epigástrica contínua, sem irradiação, 
náuseas e vômitos incoercíveis. 
d) Dor abdominal epigástrica irradiada para o dorso, 
náuseas e vômitos 
e) Dor abdominal epigástrica sem irradiação, anorexia, 
náuseas e vômitos incoercíveis. 
 
20. Sobre as Cefaleias, analise as proposições abaixo e 
julgue se Verdadeiras ou Falsas. 
 
(  ) O manejo da crise de Cefaleia em Salva é realizado com 
a orientação do paciente sobre hábitos que desencadeiam 
as crises, uso de oxigênio a 100% e ergotamina ou 
triptanos.  
(  ) Pacientes com mais de quatro crises de Enxaqueca 
Comum ao mês podem ser abordados com medicação 
profilática, como os betabloqueadores (propranolol, 
metoprolol, timolol), o antidepressivo tricíclico amitriptilina e 
o anticonvulsivante ácido valpróico. 
(  ) Uma crise intensa de Enxaqueca Comum pode requerer 
o uso de triptanos. 
( ) A prevenção de crises de Cefaléia Tensional pode ser 
eficientemente realizada com uso de corticóide (prednisona) 
e bloqueadores de canal de cálcio (verapamil). 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 
 
a) V, F, V, F 
b) F, F, V, V 
c) V, V, F, V 
d) F, V, F, F 
e) V, V, V, F 
 
21. São critérios diagnósticos do Lúpus Eritematoso 
Sistêmico: 
 
a) Psicose sem causa definida artrose e anemia microcítica. 
b) Úlceras orais, pleurite e anemia hemolítica  
c) Eritema malar, leucopenia e fibrilação atrial. 
d) Pericardite e esofagite, esclerodactilia, 
e) Proteinúria, condrocalcinose e anemia macrocítica.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
22. Ao examinar um paciente com suspeita de doença de 
Parkinson, é importante avaliar a sua marcha. Qual o tipo de 
marcha característica de um paciente com doença de 
Parkinson? 
 
a) Ceifante. 
b) Tabética. 
c) Festinante. 
d) Espática. 
e) Claudicante. 
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23. Dos fatores que contribuem significativamente para a 
osteoporose, podemos destacar: 
 
a) hepatopatia crônica, hipergonadismo e corticoterapia. 
b) uso crônico de omeprazol, álcool e deficiência de 
vitamina D. 
c) hepatopatia, corticoterapia, uso crônico de omeprazol. 
d) hipogonadismo, álcool e tabagismo. 
e) deficiência de vitaminas C e D e hipogonadismo.  
 
24. Sobre as parasitoses intestinais analise as proposições 
abaixo e assinale a INCORRETA. 
 
a) O Strongyloides stercoralis tem como habitat o duodeno 
e todo jejuno e seu modo de transmissão é pela ingesta de 
ovos. 
b) Na amebíase, um dos fatores de risco a considerar é a 
homossexualidade masculina. 
c) Uma das opções terapêuticas para o tratamento da 
ascaridíase é o albendazol 400mg. 
d) A síndrome de má absorção (Espru Tropical) pode 
ocorrer devido à infecção por parasitas, como também a 
giardíase e a estrongiloidíase são consideradas parte de 
seu diagnóstico diferencial. 
e) Em pacientes com giardíase, os achados 
histopatológicos são leve infiltração linfocítica na mucosa e 
presença de trofozoítos aderidos a superfície intestinal. 
 
25. Considere uma infecção do trato urinário (ITU) no 
idoso e assinale a afirmativa CORRETA. 
 
a) A hidratação e o estímulo às micções freqüentes 
contribuem para o tratamento e prevenção das ITUs. 
b) Bacteriúria assintomática deve ser tratada com 
antibióticos em qualquer situação. 
c) O tratamento com estrógeno vaginal em mulheres na 
menopausa não tem mostrado nenhuma eficácia na 
prevenção das recorrências das infecções. 
d) As cistites bacterianas, em mulheres e em homens, 
podem ser tratadas por curto período de 3 dias. 
e) As pielonefrites devem ser tratadas por períodos de 5 
dias. 
 
26. Doença que está mais estreitamente ligada ao 
antígeno HLA-DR4: 
 
a) Reumatismo palindrômico. 
b) Esclerose múltipla. 
c) Espondilite ancilosante. 
d) LES.  
e) Artrite reumatóide. 
 
27. É a principal causa de obstrução intestinal em adultos. 
 
a) Hérnias 
b) Aderências intestinais 
c) Volvo 
d) Tumores do intestino delgado 

e) Tumores do intestino grosso 
 
28. Doença infecto-contagiosa de evolução crônica, que 
apresenta espessamento de nervo(s) periférico(s) e lesões 
de pele com alteração da sensibilidade e perda de fâneros.   
 
O diagnóstico mais provável é: 
 
a) Dermatomiosite. 
b) Portador de AR soro negativo. 
c) Hanseníase. 
d) Tuberculose. 
e) Síndrome de Sjögren. 
 
29. Paciente de 72 anos, vítima de acidente vascular 
cerebral isquêmico com comprometimento do território 
vascular da artéria cerebral anterior apresenta: 
 
a) Rebaixamento na consciência, alteração em nervos 
cranianos. 
b) Hemiparesia contralateral, desvio conjugado do olhar, 
distúrbios na fala ou linguagem. 
c) Hemianopsia, confusão mental. 
d) Diminuição da força em perna e pé contralaterais à lesão. 
e) Hemiparesia, hemi-hipoestesia, hemiataxia. 
 
30. Segundo o Calendário de Vacinação do Adulto e do 
Idoso, do Ministério da Saúde, a aplicação da vacina 
influenza sazonal para pessoas com 60 anos ou mais de 
idade, deve ser  
 
a) Exclusivamente em casos de surto da doença. 
b) Uma vez por ano. 
c) A cada semestre. 
d) A cada 3 meses. 
e) A cada 5 anos. 
 
31. A investigação para o diagnóstico de dermatite atópica é 
feita, principalmente, pelo(a): 
 
a) Morfotopografia das lesões. 
b) Exame da dosagem de IgE sérica. 
c) Teste cutâneo de contato. 
d) RAST. 
e) Teste imunoenzimático (ELISA). 
 
32. Dos grupos listados nas alternativas abaixo, qual é 
considerado de maior risco de adoecimento para a 
tuberculose (TB): 
 
a) Prisioneiros e profissionais da área de saúde, se tiveram 
contato recente de TB pulmonar.    
b) Portadores de HIV sintomáticos ou outras condições de 
imunodepressão. 
c) Contatos de TB extrapulmonar. 
d) Moradores de abrigos ou asilos. 
e) Comunidades com média prevalência de TB. 
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33. Dos parâmetros listados abaixo, qual tem maior 
importância no diagnóstico diferencial entre delirium e 
demência? 
 
a) Presença de alterações da atenção e consciência. 
b) Presença de deficiências da memória para fatos 
recentes. 
c) Presença de alterações da memória e percepção. 
d) Presença de alterações da memória e do sono. 
e) Não há diagnóstico diferencial, pois trata-se da mesma 
comorbidade. 
  
34. Sobre a síndrome da fibromialgia, assinale a 
CORRETA. 
 
a) O tratamento medicamentoso exclusivo mostra bons 
resultados. 
b) Há forte associação com a síndrome do intestino 
irritável. 
c) Raramente há uma comorbidade associada. 
d) As proteínas da fase aguda estão alteradas durante as 
crises. 
e) É mais frequente no sexo masculino. 
 
35. De acordo com o Código de Ética Médica, no Capítulo 
V- Relação com pacientes e familiares, é vedado ao 
médico, EXCETO 
 
a) Deixar de usar todos os meios disponíveis de 
diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a 
seu alcance, em favor do paciente. 
b) Deixar de atender paciente que procure seus cuidados 
profissionais em casos de urgência ou emergência, 
quando não haja outro médico ou serviço médico em 
condições de fazê-lo. 
c) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência. 
d) Opor-se à realização de junta médica ou segunda 
opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante 
legal. 
e) Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente 
sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo 
sobre indicação, segurança, reversibilidade e  risco de 
cada método. 

 
 
36. Assinale, dentre as assertivas seguintes, aquela que 
aponta Município que faz fronteira com Presidente Dutra, 
mas NÃO pertence à Microrregião de Presidente Dutra 
 
a) São José dos Basílios 
b) Gonçalves Dias 
c) Dom Pedro 
d) Santa Filomena do Maranhão 
e) Graça Aranha 
 

37. Assinale, dentre as alternativas seguintes, o Município 
que pertence à Microrregião de Presidente Dutra, aquele 
que tem a menor área de unidade territorial (km²) 
 
a) São José dos Basílios. 
b) Graça Aranha 
c) Senador Alexandre Costa 
d) Governador Luiz Rocha 
e) Joselândia 
 
38. Você se encontra na sede do Município de Gov. Eugênio 
Barros e deseja seguir até Presidente Dutra pela BR-226. 
Para se deslocar de Gov. Eugênio Barros até a BR-226, 
você se desloca na 
 
a) BR – 135 
b) MA –127 
c) MA – 256  
d) MA – 259 
e) MA – 360 
 
39. Assinale, dentre os produtos apontados nas alternativas 
seguintes, aquele que tem representação econômica na 
economia do Município de Presidente Dutra: 
 
a) Castanha de caju 
b) Algodão 
c) Mamona 
d) Batata doce 
e) Babaçu – amêndoa 
 
40. A figura ao lado 
representa um dos 
mais conhecidos e 
representativos 
símbolos da cidade 
de Presidente Dutra, 
no Maranhão. Sua 
construção é datada 
de 
 
a) 1970 
b) 1950 
c) 1980 
d) 1990 
e) 1940 
 
 
 
 




