
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  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

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

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  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: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo 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 parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

EM BRANCO
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INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d)  instrucional,  com  elaboração  de  prescrições  e 
orientações de execução.
e)  expositivo,  com  apresentação  de  conceitos  de  um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11.  O  Sistema  Único  de  Saúde  tem  uma  organização 
caracterizada  pela  descentralização,  com  direção  única 
em  cada  esfera  de  governo.  Podemos  afirmar  que  o 
financiamento do SUS é feito através de recursos oriundos 
das seguintes fontes:

a) Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados 
e dos Municípios;
b) Assembleia Legislativa e Faturamento das empresas
c)  Fundo  Nacional  de  saúde  e  Conselho  Nacional  de 
Saúde
d)  Ministério  da  Saúde  e  folha  de  salários  dos 
trabalhadores
e) N.D.A

12.  São  consideradas  ações  básicas  da  vigilância 
sanitária:

a)Controle  de  bens  de  consumo  e  da  prestação  de 
serviços que direta ou indiretamente se relacionam com a 
saúde.
b) Controle de doenças endêmicas
c) Controle de assistência básica à saúde
d) Controle de epidemias
e) Controle de doenças degenerativas

13. Conforme a NOB1/96, item 13, podemos afirmar que o 
Piso Básico de Vigilância Sanitária consiste em uma fonte 
de  recursos  destinado  ao  custeio  de  procedimentos  e 
ações básicas de vigilância sanitária em nível:

a) Federal
b) Estadual
c) Municipal
d) Federal e Estadual
e) Federal, Estadual e Municipal

14.  A  hanseníase  está  entre  uma  das  doenças 
infectocontagiosas  de  notificação  compulsória  pelo 
Ministério  da  Saúde.  Dentre  as  formas  de  hanseníase, 

aquela definida como paucibacilar pela Organização Mundial 
de Saúde é:

a) Lepromatosa
b) Tuberculóide
c) Boderlaine-boderlaine
d) Boderlaine-lepromatosa
e) Fenômeno de Lúcio

15. A hidradenite é uma infecção bacteriana que caracteriza-
se por ser:

a) Aguda supurativa, que afeta vários folículos pilosebáceos
b) Aguda supurativa e necrotizante, que afeta uma 
extremidade digital
c) Aguda supurativa das glândulas salivares
d) Crônica supurativa, que afeta as glândulas apócrinas
e) Crônica supurativa, que afeta os gânglios linfáticos 
superficiais

16. A fonte mais comum dos êmbolos arteriais é:

a) Cardíaca – infarto do miocárdio
b) Trauma arterial
c) Aneurisma de poplítea
d) Cardíaca – fibrilação arterial
e) Dissecção arterial aguda

17. A claudicação intermitente é um sintoma associado a:

a) Insuficiência venosa crônica secundária a varizes
b)  Insuficiência  venosa  crônica  secundária  a  trombose 
venosa profunda
c) Oclusão arterial crônica
d) Linfedema
e) Linfangite

18. São características da lama biliar:

a) Não é precursora da litíase
b) Não é causa de pancreatite
c) É um mistura de muco, bilirrubinato de cálcio e cristais de 
colesterol monoidratado
d) É frequente em vesículas de drenagem rápida
e) Não é detectada pela ultrassonografia

19. Está indicada a colecistectomia em pacientes portadores 
de colelitíase assintomática em qual situação abaixo?

a) Pacientes diabéticos
b) Crianças com colelitíase
c) Achado durante uma laparotomia
d) Parede da vesícula com calcificação
e) Cálculo único

20. Sobre a colecisitite aguda, é correto afirmar que:

a) A icterícia nunca está presente
b) A ultrassonografia de abdome superior é considerado o 
exame padrão ouro para o diagnóstico



c) Apenas 40% cursam com obstrução do ducto cístico
d) A colecistostomia é o tratamento de escolha
e)  A  fosfolipase  A  está  envolvida  na  fisiopatologia  da 
doença

21.  Abaixo  todos  são  considerados  exames  sorológicos 
para avaliação diagnóstica de pacientes com suspeita de 
hepatite viral, EXCETO:

a) HBsAg
b) Anti-HBs
c) Anti-HAV IgM
d) Anti-HCV
e) Anti-HBc IgM

22. Um estudante de medicina é adequadamente vacinado 
para hepatite B no início do curso. O perfil sorológico anti-
HBs, anti-HBc e anti-HBe esperado é, respectivamente:

a) Positivo, positivo e positivo
b) Negativo, negativo e negativo
c) Positivo, negativo e negativo
d) Positivo, negativo e positivo
e) Positivo, positivo e negativo

23.  Um homem de 45 anos é admitido no pronto-socorro 
com quadro de úlcera duodenal perfurada. A cirurgia foi 
iniciada a cerca de dez horas após início dos sintomas. O 
procedimento cirúrgico de escolha para o caso é:

a) Sutura com epiplonplastia
b) Vagotomia troncular e piloroplastia
c) Antrectomia com vagotomia troncular
d) Vagotomia superseletiva
e) Hemigastrectomia 

24.  Uma mulher  de 51 anos,  tabagista,  relata  episódios 
frequentes de pirose nos últimos cinco anos e uso irregular 
de  hidróxido  de  alumínio.  Nega  disfagia,  odinofagia  ou 
emagrecimento. A melhor conduta é:

a) Realizar endoscopia digestiva alta
b) Iniciar omeprazol 20mg/dia
c) Phmetria de 24 horas
d) Indicar cirurgia anti-refluxo
e) Realizar esofagograma com pesquisa de refluxo

25.  Em relação  ao  Lupus  Eritematoso  Sistêmico  (LES), 
qual dos auto-anticorpos abaixo tem maior especificidade 
para o diagnóstico desta doença?

a) Anti-Ro

b) Anti-Sm
c) Ant-DNAss
d) Anti-histona
e) Anti-fosfolípidio

26. Uma paciente de 30 anos, em uso de anticoncepcionais 
via  oral,  deu  entrada  no  pronto-socorro  com  quadro  de 
dispneia súbita com taquipnéia e dor pleurítica. A radiografia 
de tórax mostrou derrame pleural e condensação irregular 
em  base  de  pulmão  esquerdo.  A hipótese  mais  provável 
para o quadro é:

a) Pneumonia pneuomocócica
b) Pneumonia estafilocócica
c) Atelectasia
d) Embolia pulmonar
e) Carcinoma broncogênico

27.  Paciente com 87 anos deu entrada no pronto-socorro 
com quadro  de  pneumonia  comunitária.  Não  apresentava 
sinais  de gravidade e foi  internado na enfermaria.  Qual  o 
melhor esquema antibiótico a ser utilizado inicialmente?

a) Claritromicina 
b) Beta-lactâmico com ação anti-pseudomonas
c) Beta-lactâmico + inibidor de betalactamase
d) Clindamicina
e) Fluoroquinolona respiratória

28.  Quais os principais germes envolvidos na exacerbação 
infecciosa da doença pulmonar obstrutiva crônica?

a)  Mycoplasma  pneumoniae,  Chlamydia  pneumoniae  e  
Legionella sp
b) Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli e Klebsiella  
pneumoniae
c)  Klebsiella  pneumoniae,  Pseudomonas  aeruginosa  e  
Pneumocystis jiroveci
d)  Streptococcus  pneumoniae,  Moraxella  catarrhalis  e  
Haemophilus influenzae
e) Acinetbacter baumani, Streptococcus viridans e Moraxella  
catarrhalis

29.  Um  jovem  de  21  anos,  sem  doenças  prévias,  deu 
entrada no pronto-socorro com quadro de tosse seca, febre, 
cefaleia  e  queda  do  estado  geral.  Ao  exame  físico 
apresentava alguns estertores em bases pulmonares, febril 
e frequência respiratória de 20 irpm. Qual dos antibióticos 
abaixo é o mais adequado para o tratamento inicial do caso?

a) Imipenem
b) Azitromicina
c) Metronidazol
d) Cefuroxima
e) Ciprofloxacino

30.  Dentre as causas de insuficiência renal crônica, qual 
podemos  encontrar  rins  de  tamanho  normal  ou 
aumentado?

a) Hipertensão arterial
b) Gota
c) Diabetes mellitus



d) Mieloma múltplo
e) as alternativas c e d são corretas

31.  Qual  a  causa  mais  comum  de  insuficiência  renal 
aguda?

a) Nefropatia obstrutiva
b) Necrose tubular aguda
c) Vasculite
d) Glomerulonefrite
e) Necrose cortical bilateral

32.  Para  a  IV  Diretriz  Brasileira  sobre  Dislipidemias  e 
Prevenção da Aterosclerose,  nos pacientes  com doença 
aterosclerótica significativa, recomenda-se a meta de LDL 
colesterol igual ou inferior a:

a) 70 mg/dl
b) 100 mg/dl
c) 130 mg/dl
d) 160 mg/dl
e) 180 mg/dl

33.  A respeito da insuficiência cardíaca, é correto afirmar 
que:

a)  Os  inibidores  da  enzima  conversora  do 
angiotensinogênio estão contra-indicados
b) O uso de digoxina reduz mortalidade
c) O uso de carvedilol aumenta mortalidade
d) É uma doença neuroendócrina e inflamatória
e) Pacientes com insuficiência renal e hipercalemia devem 
receber espironolactona

34. Uma mulher de 31 anos, asmática e diabética, procura 
o posto de saúde de seu bairro várias vezes com queixas 
de cefaleia e níveis pressóricos elevados. Qual grupo de 
drogas  anti-hipertensivas  está  formalmente  contra-
indicado nesse caso?

a) Diuréticos
b) Bloqueadores dos canais de cálcio
c) Beta-bloqueadores
d) Inibidores da enzima conversora do angiotensinogênio
e) Bloqueadores do receptor de angiotensina 1

35. Um senhor de 70 anos é atendido no posto de saúde e 
apresenta  níveis  pressóricos  de  180x80mmHg em duas 
aferições em duas consultas consecutivas. Não é diabético 
e está assintomático. 

Qual o anti-hipertensivo ideal para iniciar o seu tratamento 
segundo os consensos atuais de hipertensão?

a) Diurético
b) Beta-bloqueador
c) Hidralazina
d) Inibidor da enzima conversora do angiotensinogênio
e) Bloqueador do receptor de angiotensina 1

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta 
Microrregião é formada por  ..........  Municípios,  sendo que, 
dentre os Municípios que a formam, é o Município de ........ 
aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente,  na 
alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul,  chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte.  Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.
b)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 2%, que as receitas orçamentárias realizadas.
c)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d) As despesas orçamentárias empenhadas são, em termos 
muito próximos, iguais às receitas orçamentárias realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................

As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas



40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes,  assinale aquele  que,  em termos econômicos, 
tem maior relevância para economia local (de Presidente 
Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




