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

MÉDICO PEDIATRA
  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.

 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) 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;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

9) 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.
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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. Sobre a vacina anti-pneumococo 23 valente, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Pode ser administrada a partir de 2 meses.
b)  Protege  contra  infecções  invasivas  graves  (menigite, 
bacteremia) causadas pelo Streptoccocus pneumoniae.
c)  Está indicada em crianças  com cardiopatia  congênita 
cianótica.
d)  Pode  ser  aplicada  ao  mesmo  tempo  com  outras 
vacinas, em locais diferentes.
e) Protege contra 85 a 90% dos pneumococos.

12. Na situação em que uma criança de 2 anos com dor na 
metáfise  do  fêmur  direito,  febre  alta  e  restrição  de 
movimento,  frente  à  hipótese  de  osteomielite,  NÃO 
podemos afirmar:

a) VSG acima de 25 mm já confirma o diagnóstico.
b) o Stafilococus aureus é o germe mais freqüente.
c) a hemocultura está positiva em 50 % dos casos.
d) o Raio X na fase aguda pode não mostrar
alteração.
e) somente a punção e a cultura do pus confere o
diagnóstico definitivo.

13.  Assinale  a  alternativa  que  descreve  os  achados 
laboratoriais  que  acompanham  um  quadro  de  síndrome 
nefrítica?

a) Proteinúria, hipocalemia, C3 diminuído.
b) Proteinúria, hipercalemia, C3 aumentado.
c) Hematúria, hipercalemia, C3 diminuído.
d) Hematúria, hipocalemia, C3 aumentado.
e) Proteinúria, hipercalemia, C3 diminuído.

14. Uma menina de 3 anos, previamente hígida. História de 
rinorréia hialina há 24 horas e febre de 38ºC, ótimo estado 
geral.  Sem  outras  alterações  ao  exame,  a  não  ser  pela 
presença  de  hiperemia  de  membrana  timpânica  bilateral. 

Assinale a alternativa que descreve a conduta ambulatorial 
mais apropriada

a)  prescrever amoxicilina 50mg/kg/dia por se tratar de um 
caso de otite média aguda.
b)  inciar  analgésico  e  antitérmico  e  reavaliar  em  24-  48 
horas.
c)  prescrever  amoxicilina 80mk/kg/dia por  se tratar  de um 
caso de otite média aguda.
d)  prescrever  amoxicilina-clavulanato  50mg/kg/dia  por  se 
tratar de um caso de otite média aguda.
e)  prescrever cefuroxime 50mg/kg/dia por se tratar de um 
caso de otite média aguda.

15.  Na  situação  em  que  uma  mulher  está  com  diarréia 
crônica com muco, síndrome de má absorção (esteatorréia) 
e perda de peso. Qual é o agente etiológico mais provável?

a) Rotavírus.
b) Entamoeba histolytica.
c) Balantidium coli.
d) Giárdia lamblia.
e) Ascaris lumbricoidis.

16. Assinale a alternativa que NÃO faz parte do diagnóstico 
de tuberculose primária na infância:

a) a presença de contato com paciente bacilífero.
b) o teste tuberculínico positivo.
c) a baixa positividade da pesquisa de BK no lavado 
gástrico.
d) o achado radiológico de cavernas.
e) os focos extra-pulmonares são mais frequentes do nos 
adultos.

17.  Na  situação  em  que  um  menino  encontra-se  nas 
seguintes  condições:  irritado,  bons  pulsos e  boa perfusão 
periférica, olhos encovados, e com mucosas secas. Trata-se 
de um quadro de desidratação de

a) primeiro grau e deve-se iniciar terapia de reidratação oral.
b)  terceiro  grau  e  deve-se  iniciar  terapia  de  hidratação 
endovenosa.
c) segundo grau e deve-se iniciar expansão volumétrica com 
solução isotônica.
d)  segundo  grau  e  deve-se  iniciar  terapia  de  hidratação 
endovenosa.
e)  segundo  grau  e  deve-se  iniciar  terapia  de  hidratação 
endovenosa,  caso  a  terapia  de  reidratação  oral  não  seja 
possível.

18. Na situação de uma criança de  8 anos com febre de 
39ºC  há  24  horas,  queixando-se  de  cefaléia.  Apresenta 
rigidez  de  nuca.  Quais  são os  agentes  etiológicos  mais 
comuns?

a) Escherichia coli e Staphylococcus sp.
b) Strepotococcus do grupo B e Listeria monocitogenes.



c) Strepotococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis.
d) Strepotococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae.
e) Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae.

19.  Analise as afirmativas abaixo com base nas Normas 
Operacionais de Atenção a Saúde – NOAS/ 2001, sobre a 
Organização dos Serviços de Média Complexidade:

I - A Atenção de Média Complexidade – MC – compreende 
um  conjunto  de  ações  e  serviços  ambulatoriais  e 
hospitalares que visam atender os principais problemas de 
saúde  da  população,  cuja  prática  clínica  demande  a 
disponibilidade  de  profissionais  especializados  e  a 
utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 
terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os 
municípios do país;

II - Excetuando as ações mínimas da média complexidade 
de que trata o Item 7 -  Capítulo I do NOAS, que devem 
ser garantidas no âmbito microrregional, as demais ações 
assistenciais de média complexidade, tanto ambulatoriais 
como  hospitalares,  podem  ser  garantidas  no  âmbito 
microrregional,  regional  ou  mesmo  estadual,  de  acordo 
com o  tipo de  serviço,  a  disponibilidade tecnológica,  as 
características do estado e a definição no Plano Diretor de 
Regionalização do estado.

III  -  O  gestor  estadual  deve  adotar  critérios  para  a 
organização  regionalizada  das  ações  de  média 
complexidade  que  considerem:  necessidade  de 
qualificação  e  especialização  dos  profissionais  para  o 
desenvolvimento  das  ações,  correspondência  entre  a 
prática  clínica  e  capacidade  resolutiva  diagnóstica  e 
terapêutica,  complexidade  e  custo  dos  equipamentos, 
abrangência  recomendável  para  cada  tipo  de  serviço, 
métodos  e  técnicas  requeridos  para  a  realização  das 
ações

IV - A Secretaria de Assistência à Saúde elaborará, em 15 
(quinze)  dias,  instrumentos de subsídio à organização e 
programação  da  média  complexidade,  compreendendo 
grupos  de  programação  e  critérios  de  classificação  das 
ações  desse  nível  de  atenção,  cuja  regulamentação 
específica será submetida à aprovação da CIT.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

e) Todas são verdadeiras.

20. Na situação de uma menina de 10 anos com asma leve. 
Chega com queixa de tosse há 2 dias, nega dispnéia. Está 
afebril,  eupneica,  sem disfunção respiratória e com sibilos 
expiratórios. A conduta mais completa neste
caso seria 

a) tranquilização e reavaliação se piora da tosse
ou início da dispnéia.
b) iniciar budesonida inalatória e reavaliar em 24h.
c)  identificar  fator  desencadeante  e  orientar  controle 
ambiental.
d) iniciar beta-2 agonista de curta duração.
e)  iniciar  anti-histamínico  oral  e  beta-2  agonista  de  curta 
duração.

21.  Assinale  a  alternativa  que  descreve  o  tratamento  de 
escolha para um quadro de verminose que se manifesta por 
prurido anal:

a) praziquantel.
b) metronidazol.
c) tiabensazol.
d) citrato de piperazina.
e) mebendazol.

22.  Na  situação  de  uma  criança  de  11  anos  com  baixa 
estatura, distensão abdominal e diarreia crônica. Dosagem 
imunoglobulina anti-endomísio positiva. Qual é o diagnóstico 
mais provável?

a) Doença celíaca.
b) Doença inflamatória intestinal.
c) Intestino curto.
d) Diarréia crônica inespecífica.
e) Intolerância à lactose.

23. Na situação de uma criança de 2 anos chega ao posto 
de  saúde  com  esforço  respiratório  moderado,  sibilância 
inspiratória
e expiratória  no hemitórax direito.  Raio X de tórax revela 
hipersinsuflação do mesmo lado. Qual é o diagnóstico?

a) Lactente sibilante.
b) Corpo estranho de via aérea.
c) Asma.
d) Fístula traqueoesofágica.
e) Fibrose cística.

24. Na situação de uma Lactente de 6 meses com vômitos 
frequentes,  choro  persistente,  baixo  ganho  ponderal  e 
estridor  inspiratório  recorrente.  Escolha  a  conduta 
ambulatorial inicial mais adequada para esse caso.

a) Iniciar corticóide inalatório.
b) Iniciar broncodilatador.
c) Iniciar corticóide sistêmico.

d) Investigar e tratar para refluxo gastroesofágico.
e) Encaminhar para um especialista.

25.  No  quadro  de  Diarreia  com  raias  de  sangue, 
acompanhada de erupção cutânea urticariforme, vômitos e 
sibilância há uma semana, em um lactente. A mãe voltou a 
trabalhar  e  a  vizinha  que  cuida  da  criança  tem  sido 
obrigada  a  complementar  o  leite  materno  com  leite  de 
vaca diluído. A hipótese mais provável é:



a) Gastroenterite viral.
b) Refluxo gastroesofágico.
c) Bronquilite viral aguda.
d) Alergia à proteína do leite de vaca.
e) Doença celíaca.

26. Na situação de uma criança de 2 anos com escore Z – 
2  abaixo  da  mediana  de  peso/estatura,  segundo  a 
Classificação da OMS (Organização Mundial  de saúde). 
Seu estado nutricional é:

a) Baixa estatatura grave.
b) Desnutrido grave.
c) Desnutrido moderado.
d) Nanismo.
e) Baixa estatura moderada.

27. No quadro de anemia por deficiência de ferro

a) o VCM encontra-se normal e RDW diminuído.
b)  é  o  exemplo  mais  comum  de  anemia  normocítica  e 
hipocrômica.
c) o VCM encontra-se diminuído e o RDW aumentado.
d)  a  ferritina  e  a  saturação  da  trasferrina  encontram-se 
aumentadas.
e) o VCM encontra-se aumentado e a ferritina diminuída.

28.  As  necessidades  diárias  de  ferro  de  um  lactente  a 
termo são de:

a) 1 mg/kg.
b) 6 mg/kg.
c) 3 mg/kg.
d) 0,5 mg/kg.
e) 4 mg/kg.

29. Paciente  de  5  anos  com Hb  =  8  mg/dL,  leucócitos 
totais= 12500/dL e plaquetas = 150.000 e VCM=
96, com diarreia crônica por intestino curto, considerar:

a) anemia normocítica devido à infecção.
b) anemia macrocítica devido à doença crônica.
c)  anemia  macrocítica  devido  à  deficiência  de  vitamina 
B12.
d) anemia microcítica devido à hemoglobinopatia.
e) anemia normocítica devido à hemorragia aguda.

30.  Analise  as  afirmativas  abaixo  com  base  na  Lei  nº 
8.142/90, Art. 2°: “Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como:”
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa 
do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
III  -  investimentos  previstos  no  Plano  Qüinqüenal  do 
Ministério da Saúde;
IV  -  cobertura  das  ações  e  serviços  de  saúde  a  serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
e) Todas são verdadeiras.

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




