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

MÉDICO OBSTETRA
  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.

.........................................................................................................................................................................................................
 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 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. Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e seus 
princípios,  foram muitos os passos percorridos  antes de 
chegarmos ao nível de evolução do SUS atual. Sobre este 
assunto  relacione  a  primeira  coluna  com  a  segunda 
coluna. 

POLÍTICAS  (coluna 1)                                                     
1. SUDS

2. CONASP

3. AIS

4. VIII Conferência Nacional de Saúde

5. SUS

CARACTERÍSTICAS (coluna 2)

(   ) Ampla discussão sobre os runos do sistema  de saúde 
e sugeriu propostas para a Assembléia Constituinte.
(   ) Convênios com municípios e Estados, permitindo pela 
primeira  vez  o  uso  de  recursos  da  previdência  para 
financiar serviços de saúde oferecidos a toda população;
(  )  Descentralização  do  INAMPS  e  forte  apoio  dos 
governadores.
(  ) Deu início a programação das atividades de assistência 
no âmbito do INAMPS e criou a AIH     
(   )  Conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde  que  são 
oferecidos  gratuitamente   sem que o usuário  tenha que 
comprovar qualquer contribuição prévia.

Marque  a  alternativa  que  trás  a  sequencia  correta da 
segunda coluna:

a)  4, 1, 3, 2, 5 
b)  4, 3, 1, 2, 5

c)  3, 4, 1, 2, 5
d)  1, 3, 5, 4, 2
e)  4, 5, 3, 1, 2

12.  O  Conselho  de  Saúde,  em  caráter  permanente  e 
deliberativo, órgão colegiado e composto por representantes 
do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde 
e usuários; atua na formulação de estratégias e no controle 
da  execução  da  política  de  saúde  na  instância 
correspondente,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
Estes conceitos estão inseridos na seguinte LEI:

a) Lei Nº 8142/90
b) Lei Nº 8124/90
c) Lei Nº 8242/92
d) Lei Nº 8080/90
e) Lei Nº 8080/89

13. Pela NOB 01/96, o gestor do SUS ou grupos 
de  gestores,  devem  estabelecer  com  os 
prestadores  de  Serviços  de  Saúde  a 
quantidade de leitos, o número de consultas de 
especialidades,  tipos  de  serviços  de  apoio 
diagnóstico  e  terapêutico  que  estarão  sob 
controle  da  Central  de  Regulação.  São 
consideradas  unidades  requisitantes  junto  à 
central de regulação, EXCETO:

a) Unidades Básicas de Saúde da área de referência.
b) Ambulatórios  de  especialidades  da  área  de 

referência.
c) Centrais  de  regulação  de  outros  municípios  e 

regiões autorizados ou não.
d) Hospitais públicos de menor complexidade
e) Hospitais privados de menor complexidade

14. A  Programação  Pactuada  e  Integrada(PPI) 
envolve as atividades de assistencial hospitalar 
e  ambulatorial,  da  vigilância  sanitária   e  de 
epidemiologia  e  controle  de  doenças, 
constituindo  um  instrumento  essencial  de 
reorganização  do  modelo  de  atenção  e  de 
gestão do SUS, de alocação de recursos e de 
explicitação  do  pacto  estabelecido  pelas  três 
esferas de governo. 

Analise as alternativas abaixo e marque a INCORRETA:

a) A elaboração da PPI deve se dar em um processo 
ascendente,  de  base  municipal,  configurando  as 
responsabilidades  do  Estado  na  busca  crescente 
da  equidade,  da  qualidade  da  atenção  e  na 
conformação da rede regionalizada e hierarquizada 
de serviços.

b) O  processo  de  elaboração  da  programação 
pactuada  entre  gestores  e  integrada  entre  as 
esferas de governo deve respeitar a autonomia de 
cada gestor.



c) A  Programação  envolve  as  atividades  de 
assistencial hospitalar e ambulatorial, da vigilância 
sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, 
mas não observa os princípios da integralidade das 
ações  de  saúde,  pois  as  atividades  estão 
relacionadas a uma população específica.

d) A  elaboração  da  programação  observa  critérios 
definidos pelas comissões intergestores e aprovados pelos 
Conselhos. No tocante aos recursos de origem federal, os 
critérios,  prazos e fluxos de elaboração da programação 
integrada são fixados em ato normativo do Ministério da 
Saúde.
e) Os órgãos federais, Estaduais e municipais, bem como 
os  prestadores  conveniados  e  contratados  têm as  suas 
ações  na  programação  do  município  em  que  estão 
localizados,  na  medida  em  que  estão  subordinados  ao 
gestor municipal.

15.  A Lei Orgânica do SUS estabeleceu a criação de 
comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas 
ao  Conselho  Nacional  de  Saúde,  com  a  finalidade  de 
articular políticas e programas de interesse para a saúde.

Marque  a  alternativa  que  apresenta,  CORRETAMENTE, 
três  das  seis  atividades  das  comissões  intersetoriais, 
previstas nessa Lei.

a)Humanização;  saneamento  e  meio  ambiente; 
participação da comunidade.
b)Ciência  e  tecnologia;  humanização  e  alimentação; 
nutrição.
c)Alimentação e nutrição;  saneamento  e meio ambiente; 
ciência e tecnologia.
d)Saneamento  e  meio  ambiente;  participação  da 
comunidade; recursos humanos.
e)Alimentação  e  nutrição;  recursos  humanos; 
humanização.

16. No  ciclo  menstrual  normal,  a  ovulação, 
necessariamente é precedida pelo pico de

a) FSH e LH. 
b) LH e progesterona.
c) LH e estradiol.

   d) FSH e progesterona.
e) FSH e estradiol

17. De acordo  com o  novo  Código  de  Ética  Médica,  é 
INCORRETO afirmar:

a)  É permitido  ao  médico opor-se à  realização de junta 
médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por 
seu representante legal.

b)  É  permitido  ao  médico  recusar-se  a  realizar  atos 
médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários 
aos ditames de sua consciência.
c) É vedado ao médico deixar de obter consentimento do 
paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo 
sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de 
risco iminente de morte.
d) É vedado ao médico assumir responsabilidade por ato 
médico que não praticou ou do qual não participou.
e)  É  vedado  ao  médico  deixar  de  utilizar  a  terapêutica 
correta, quando seu uso estiver liberado no País.

18.  Marque  dentre  as  alternativas  abaixo  aquela  que 
apresenta  somente  fármacos  comprovadamente 
contraindicados na lactação.

a) Ibuprofeno e cocaína.
b) Beclometasona e insulina.
c) Anfetamina e ciclosporina.
d) Carbamazepina e atenolol.
e) Aspirina e sertralina.

19. Sobre  o  tratamento  da  vaginite  por 
Trichomonas  vaginalis,  analise  as 
proposições  abaixo  e  assinale  a 
alternativa CORRETA.

a) Deve ser ministrado miconazol creme a 2% 5 g por via 
intravaginal durante 7 dias.
b) O esquema com metronidazol 2 g em dose única tem taxa 
de cura baixa.
c) Pode-se utilizar o gel de metronidazol.
d) O parceiro sexual eventualmente deve ser tratado.
e) Pacientes que não respondem ao tratamento inicial com 
metronidazol  devem  ser  tratadas  novamente  com 
metronidazol 500 mg duas vezes ao dia durante 7 dias.

20. É a causa mais comum de hemorragia no 
pós-parto imediato:

a) Hipotonia uterina.
b) Lacerações de vagina.
c) Lacerações da vulva.
d) Lesões de colo de útero.
e) Episiotomia.

21. O  uso  de  pílula  anticoncepcional  é 
contraindicação  absoluta  quando 
combinada a:

a)Idade maior que 35 anos.
b)Tabagismo.
c)Irregularidade menstrual.
d)Trombofilias hereditárias.
e)Hipertensão arterial.

22. Os  exames  abaixo  são  úteis  no  roteiro 
para investigação dos casos de óbito fetal, 
EXCETO:



a) Sorologias maternas: sífilis,  citomegalovírus,  parvovírus, 
rubéola, toxoplasmose, HIV.
b) Glicemia de jejum.
c) Proteína C reativa ultrassensível.
d) Pesquisa de trombofilias hereditárias.
e) Determinação do cariótipo fetal.

23.  Em  uma  paciente  na  memopausa,  a 
principal e mais importante indicação para 
Reposição Estrogênica é

a) Redução da incidência de fratura.
b) Diminuição da mortalidade por dano cardiovascular.
c) Melhora da atrofia vaginal e libido.

d) Melhora do trânsito intestinal.
e) Melhora da qualidade do sono e de vida.

24. Sobre o Diabetes  Mellitus  gestacional,  analise  as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I – Todas as gestantes, independente dos fatores de risco, 
devem ter uma dosagem de glicemia de jejum antes da 
20ª semana de gestação.
II – Duas glicemias plasmáticas de jejum maior ou igual à 
126mg\dl  confirmam  diabetes  gestacional,  sem  a 
necessidade de teste de tolerância à glicose.
III  –  O  ganho  de  peso  recomendado  para  gestantes 
obesas é de 7kg durante a gestação.
IV – 60% das gestantes com diabetes gestacional podem 
manterse euglicêmicas apenas com dieta e exercício.

a) Somente I está correta.
b) Somente I, II e IV estão corretas.
c) Somente I e IV estão corretas.
d) Somente I, II, e III corretas.
e) Todas estão corretas.

25.  Na  ocorrência  da  eclampsia,  a  terapêutica 
anticonvulsivante se faz preferencialmente com:

a) Diazóxido.
b) Sulfato de magnésio.
c) Benzodiazepínicos. 
d) Fenobarbital.
e) Clorpromazina.
 
26. Das  vacinas  listadas  abaixo,  qual  pode  ser  usada 
durante o período gestacional.

a) Antivariólica
b) Contra a Febre Amarela
c) Sabin
d) Contra a Rubéola
e) Anti-Rábica

27. Analise  as  proposições  abaixo  que  tratam  da 
endometriose e marque a alternativa CORRETA

a)  Em sua patogenia,  existem fortes  evidências  clínicas 
experimentais que apoiam a teoria da metaplasia celônica.
b) É uma doença sem progressão significativa no decorrer 
de vários anos.
c) O seu tratamento cirúrgico não é efetivo para alívio da 
dor em mulheres com doença de grau moderado a grave.
d)Em  mulheres  adultas,  a  dismenorreia  pode  ser 
particularmente sugestiva de endometriose, se iniciar após 
anos de menstruação sem dor.
e) O tratamento cirúrgico é comprovadamente efetivo na 
restauração  da  infertilidade  em  mulheres  com 
endometriose mínima.

28. A  via  preferencial  de  administração  do 
misoprostol  em  caso  de  indicação  para 
indução do trabalho de parto é 

a) Subcutânea 
b) Sub-lingual.
c) Retal.
d) Vaginal.
e) Oral.

29. Os sinais de Bandl e de Frommel somente 
são observados em caso de:

a) Rutura uterina completa.
b) Apresentação pélvica insinuada.
c) Iminência de rutura uterina.
d) Hipossistolia.
e) Hiperssistolia.

30. No tratamento da gestante  com infecção 
aguda  pelo  Toxoplasma  gondii,  visando 
sua  redução  na  transmissão  vertical,  a 
medicação de escolha é:

a) Espiramicina.
b) Ampicilina.
c) Lincomicina.
d) Sulfasalazina.
e) Rifampicina.

31. Em gestantes, a tendência do HPV é:

a) Regredir.
b) Evoluir com formação de condilomas gigantes.
c) Evoluir lentamente.
d) Estabilizar-se.
e) Obstruir o canal vaginalem100% dos casos.

32. Na  ocorrência  de  abscesso  sub-areolar 
crônico  recidivante  de  mama  está 
comumente associada com

a) Tabagismo. 



b) Mamilos invertidos.
c) Ectasia ductal.
d) Hiperprolactinemia.
e) Mamilos planos

33. Marque a alternativa que indica um agente 
etiológico/doença  cujo  aleitamento 
materno é contraindicado:

a) Parvovírus B19.
b) Toxoplasmose.
c) Sífilis.
d) HIV.
e) Influenza.

 
34.  NÃO é considerado como causa das vulvovaginites 
inespecíficas da infância.

a) Obesidade.
b) Manipulação digital na vulva.
c) Candidíase perineal. 
d) Excesso ou má higiene perineal.
e) Higiene anal incorreta.

35. Após  a  liberação  pelo  folículo,  o  óvulo  permanece 
fertilizável por aproximadamente:

a) 2 horas
b) 5 horas
c) 24 horas
d) 48 horas
e) 72 horas

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




