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

 
 

MÉDICO ESF 
 

  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. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. O comprometimento do Sistema Nervoso 
Periférico(SNP) é uma complicação frequente do Diabetes 
mellitus mal controlado. Qual a forma de apresentação mais 
comum da neuropatia diabética. 
 
a) Mononeuropatia do nervo mediano. 
b) Radiculopatia. 
c) Polineuropatia sensitiva distal simétrica. 
d) Neuropatia autonômica. 
e) Mononeuropatia do nervo oculomotor. 
 
20. No que diz respeito às imunizações e referente ao 
Programa Nacional de Imunizações 2010 do Ministério da 
Saúde, é correto afirmar que 
 
a) A vacina da Hepatite B deve ser feita nos meses 0, 1, 2, 6 
em todas as crianças, independente de seu peso ou de 
semana gestacional ao nascimento. 
b) A vacina tríplice viral é composta por vírus vivos 
atenuados, sendo indicada aos 12 meses, junto com o 
reforço da DTP e vacina contra a Poliomielite, e a segunda 
dose aos 4 anos. 
c) As novas vacinas que foram incorporadas ao calendário 
básico do PNI em 2010 foram as vacinas antipneumocócica, 
anti-meningocócica e anti-HPV. 
d) A vacina oral contra o rotavírus humano deve ser 
administrada aos 2 (1ª dose) e 4 meses (2ª dose), podendo 
ser administrada até os 15 anos de idade, idade em que a 
infecção por este vírus ainda é muito prevalente. 
e) Logo após o nascimento, a única vacina a ser realizada é 
a BCG. 
 
21. Para um paciente com insuficiência renal crônica e 
hipercalemia a terapia utilizada na redução dos níveis 
séricos de potássio deve ser: 
 
a) Gluconato de cálcio intravenoso. 
b) Inalação de drogas beta-2 estimulantes. 
c) Soro glicosado com insulina regular. 
d) Resinas de trocas gastrointestinais. 
e) Hidratação com soro fisiológico. 
 
22. Uma mulher de 40 anos refere crises de cefaléia 
latejante, hemicrâneas, com foto e fonofobia, às vezes 
seguidas de náuseas. Queixa-se que as crises são 
geralmente quinzenais, de intensidade moderada e que 
ocorrem há vários anos. Nega déficits neurológicos após as 
cefaléias. Apresenta exames de ressonância nuclear 
magnética de crânio e eletroencefalogramas normais. 
Qual o tipo de cefaléia descrita por este paciente? 
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a) Nevralgia do trigêmeo.  
b) Enxaqueca. 
c) Cefaléia tipo cluster. 
d) Cefaléia do tipo tensional. 
e) Cefaléia em salvas. 
 
23. O Condiloma Acuminado, conhecido também como 
verruga genital, crista de galo, figueira ou cavalo de crista, 
é uma DST causada pelo Papilomavírus humano (HPV).  
Referente a esta patologia é INCORRETO afirmar: 
 
a) Pode se relacionar com o desenvolvimento de 
carcinoma epidermóide, principalmente certos tipos de 
HPV (16 e 18), particularmente de cérvix uterino nas 
lesões de longa duração. 
b) As lesões genitais devem ser vistas sempre como uma 
dica para o diagnóstico de abuso sexual, embora nem 
sempre esta seja a forma de transmissão. 
c) São lesões vegetantes, úmidas, com aspecto de couve-
flor, na região genital ou perigenital, às vezes invadindo 
mucosas retal, uretral, vaginal. 
d) Mais comumente causado pelo HPV 6. 
e) Ao se aplicar ácido acético (5-8%) na mucosa em 
questão podem-se ver lesões inaparentes pelo surgimento 
de áreas brancacentas (positividade de 60%) – falso-
positivo em 25% dos casos. 
 
24. Um paciente chega ao posto de saúde com quadro 
Asma. O médico decide iniciar o tratamento com beta2-
agonista de longa duração. Uma das opções é 
 
a) Salbutamol. 
b) Formoterol. 
c) Tiotrópio. 
d) Terbutalina. 
e) Fenoterol. 
 
25. De acordo com VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 
Arterial Sistêmica, um paciente adulto com medida de PA 
adequadamente aferida e confirmada de 138 mmHg por 
89 mmHg é portador de: 
 

a) Hipertensão sistólica isolada. 
b) Pressão arterial limítrofe. 
c) Hipertensão arterial estágio 1. 
d) Hipertensão arterial estágio 2. 
e) Hipertensão arterial estágio 3. 
 
26. Sobre a terapia medicamentosa no tratamento da 
Hipertensão Arterial é INCORRETO afirmar que: 
 

a) As terapias tiazídicas crônicas aumentam a reabsorção 
renal de cálcio, diminuindo a excreção renal de cálcio em 
torno de 40 a 50%. A retenção óssea de cálcio protege 
contra osteoporose e fraturas. 
b) Fatos como resistência à insulina, tolerância alterada à 
glicose, precipitação do diabetes e repercussões 
desfavoráveis no controle diabético tem sido observados 
em pacientes em uso de grandes doses de tiazidas. 

c) Os níveis de ácido úrico sérico são elevados em 30% de 
hipertensos não tratados. O uso de diuréticos aumenta a 
reabsorção renal de urato, elevando ainda mais os níveis de 
ácido úrico, podendo provocar, embora raramente, gota. 
d) Os antiinflamatórios não esteróides (AINEs), com exceção 
dos coxibes, podem neutralizar o efeito natriurético dos 
tiazídicos e da furosemida, através da inibição da síntese de 
prostaglandinas renais. 
 e) O grau de hipocalemia como efeito adverso dos 
diuréticos tiazídicos depende da dose e se acentua com o 
aumento na ingestão de sódio. O risco de morte súbita e 
arritmias ventriculares duplica em pacientes em uso de 
doses maiores de diuréticos. 
 
27. Um paciente sinais de hipoglicemia, não apresenta 
 
a) Irritabilidade. 
b) Náuseas e vômitos. 
c) Cefaleia. 
d) Ditúrbios visuais. 
e) Poliúria. 
 
28. Sobre as convulsões febris, pode-se afirmar que 
 
a) A convulsão generalizada é um dos parâmetros para 
classificação do tipo complexa. 
b) Existe uma estreita relação entre convulsão febril e 
esclerose mesial hipocampal. 
c) Quando indicada profilaxia, a droga de escolha é a 
carbamazepina. 
d) O tratamento da convulsão febril se faz até os 3 anos de 
idade. 
e) A primeira convulsão febril acima de 18 meses é fator 
preditivo para recorrência. 
 
29. Sobre a Hanseníase NÃO se pode afirmar que: 
 
a) Todo caso de recidiva deve, após confirmação, ser 
notificado como recidiva e reintroduzido novo esquema 
terapêutico.  
b) Na hanseníase tuberculóide, o comprometimento dos 
nervos é mais precoce e intenso. 
c) As manifestações neurológicas são comuns a todas as 
formas clinicas. 
d) A hanseníase não confere imunidade. 
e) A ocorrência de episódio reacional após a alta do 
paciente significa recidiva da doença.  
 
30. Sobre o crescimento e desenvolvimento na infância e 
adolescência, analise as proposições abaixo e marque a 
alternativa CORRETA. 
 
a) O início da puberdade nos meninos ocorre, geralmente, 
em torno dos 12 anos, com o aumento dos testículos. Nas 
meninas, o início da puberdade é marcado pelo 
desenvolvimento das glândulas mamárias, que ocorre em 
média aos 10 anos. 
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b) Espera-se que uma criança, cujo peso ao nascimento 
foi de 3500gramas, estatura de 50cm e Perímetro cefálico 
de 35cm, apresente ao final do 1º ano de idade peso 
aproximado de 10 kg, estatura maior do que 100 cm e 
perímetro cefálico por volta de 47cm. 
c) Normalmente, espera-se que uma criança consiga 
sentar sozinha, sem apoio a partir dos 4 meses de idade. 
d) O reflexo de Moro, também conhecido como o reflexo 
do "abraço", deve desaparecer definitivamente aos 2 
meses. 
e) A menarca, que é o desenvolvimento de pêlos pubianos 
na menina, ocorre 1 ano antes do pico da velocidade de 
crescimento. 
 
31. Analise as proposições abaixo que versam sobre dor 
pélvica crônica e marque a INCORRETA: 
 
a) A endometriose é uma doença inflamatória crônica 
caracterizada pela implantação e crescimento do tecido 
endometrial fora do útero, por isso há consenso sobre o 
tratamento de escolha ser cirúrgico. 
b) Os sintomas da endometriose são variáveis e 
dependem, em parte, da localização da doença. 
c) Existem portadoras de endometriose que não 
apresentam sintomas; 
d) O comprometimento ovariano da endometriose, por 
meio de tumor cístico (endometrioma) perfaz uma das 
mais comuns lesões endometrióticas de ocorrência 
localizada. 
e) Alguns sintomas associados à endometriose são a dor 
periovulatória (dor do meio), sintomas irritativos cíclicos ou 
perimenstruais, sangramento anormal e fadiga crônica. 
 
32. Sobre o transtorno do pânico é INCORRETO afirmar 
que 
 

a) Durante as crises, cerca de 25% dos pacientes têm 
episódios de síncope. 
b) O ataque tem duração breve. 
c) Geralmente, tem evolução crônica e curso variável. 
d) Não é frequente a presença de agorafobia. 
e) Os sintomas podem ser exacerbados com o consumo 
excessivo de cafeína e/ou nicotina. 
 
33. Em relação à transmissão do HIV é INCORRETO 
afirmar: 
 

a)  A transmissão sexual mulher para homem é mais 
provável durante a gestação, pois neste período há maior 
concentração do vírus no fluido cérvico-vaginal. 
b)   As doenças sexualmente transmissíveis que com 
úlcera aumentam em 8 a 18 vezes o risco de transmissão 
do HIV. 
c) O risco médio de transmissão, após acidente com 
material perfurocortante em profissional sem a utilização 
de equipamento de proteção individual, é de 
aproximadamente 3%. 
d) Há maior risco de transmissão do vírus no sexo anal do 
que vaginal. 

e) O homem é o único reservatório conhecido do HIV. 
 
34. Uma paciente, na 13ª semana de gestação vem ao 
posto de saúde trazendo urocultura positiva. A melhor 
conduta nesse caso é: 
 
a) Ciprofloxacino ou nitrofurantoína. 
b) Nitrofurantoína ou amoxicilina. 
c) Sulfametoxazol-trimetoprim ou ciprofloxacino. 
d) Norfloxacino ou ampicilina. 
e) Tratar somente se a paciente for sintomática. 
 
35. São medidas efetivas para prevenção do câncer de 
mama na assistência primária à saúde da mulher o(a): 
 
a) Mamografia e a dosagem de marcadores tumorais. 
b) Mamografia e o PET oncológico. 
c) PET oncológico e a dosagem de marcadores tumorais. 
d) Exame físico e o PET oncológico. 
e) Exame físico e a mamografia. 
 
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 
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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  

 







