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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 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. Considere a Evolução das Políticas de Saúde no Brasil, 
analise as proposições abaixo e julgue se Verdadeiras ou 
Falsas 
 

(  ) O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi 
criado com o objetivo central de corrigir os inconvenientes 
da segmentação institucional e, com isto, aumentar a 
eficiência do sistema. 
(  ) O seguro social surgiu no Brasil em 1923, com a 
promulgação, pelo então Presidente Arthur Bernardes da 
Silva, da Lei nº 4.682 de 24 de janeiro, de autoria do 
Deputado Eloy Chaves. 
( ) Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) foram 
fundados em substituição ao sistema extremamente 
fragmentário das CAPs. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia CORRETA 
a) F, V, F 
b) V, V, F 
c) V, V, V 
d) F, F, V 
e) V, F, F 
 
14. 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. 
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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. 
 
15. Sobre a alimentação na infância analise as 
proposições abaixo marque a opção CORRETA. 
 
a) A introdução de alimentos no desmame não deverá 
ocorrer antes dos dois anos de vida, se o aleitamento 
materno for exclusivo.  
b) A introdução do alimento no desmame deverá ser 
iniciada quando o reflexo de extrusão desaparecer, o que 
ocorre entre o quarto e o sexto mês de vida. 
c) A introdução de alimentos no desmame não deverá 
ocorrer antes do primeiro ano de vida, se o aleitamento for 
misto. 
d) A introdução de outros alimentos só deverá ser iniciada 
quando a criança sustentar a cabeça, o que ocorre entre o 
segundo e o terceiro mês de vida. 
e) A introdução de outros alimentos além do leite materno 
só deverá ser iniciada após erupção dos primeiros dentes. 
 
16. Julgue as proposições abaixo em Verdadeiro ou Falso 
sobre as cefaleias que ocorrem na infância.  
 
( ) em lactentes e crianças pequenas, a vertigem 
paroxística benigna da infância pode ser precursora da 
migrânea. 
( ) sintomas do tipo hipoacusia, diplopia e zumbidos 
ocorrem na cefaleia tipo tensional. 
(  ) migrânea com aura do tipo visual (escotomas visuais) é 
a forma mais frequentemente observada na infância. 
(  ) cefaleia associada com sintomas agudos do tipo ataxia 
e vômitos afastam a hipótese de migrânea. 
 
Marque a alternativa que apresenta a sequencia 
CORRETA 
 
a) F, F, F, F 
b) V, F, V, F 
c) V, F, F, V 
d) F, V, V, F 
e) V, F, F, F 
 
17. Sobre a diarreia na infância, analise as proposições 
abaixo e julgue se Verdadeiras ou Falsas. 
 
(  )  A intolerância à proteína do leite de vaca não costuma 
persistir na idade adulta. 
(   ) A etiologia da diarreia aguda deve ser rotineiramente 
pesquisada por meio de exames complementares. 

(   )  A principal etiologia viral é o rotavírus e sua vacina deve 
ser indicada principalmente aos imunossuprimidos. 
 (  ) Em pediatria, as alterações nutricionais são muito 
frequentes nos pacientes com doença inflamatória intestinal. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
CORRETA: 
 
a) F, F, F, V 
b) V, F, F, V 
c) V, V, F, F 
d) F, V, V, F 
e) V, V, V, V 
 
18. Sobre a crise febril complexa, analise as proposições 
abaixo e marque a alternativa CORRETA. 
 
a) a crise pode ser generalizada, se durar mais de 15 
minutos. 
b) o tipo de crise não tem importância para o diagnóstico. 
c) o paciente sempre apresenta déficits neurológicos pós-
críticos. 
d) o prognóstico é semelhante à crise febril simples. 
e) as crises sempre recorrem nas primeiras 24 horas. 
  
19. Parasitose que causa enterorragia na criança, levando a 
anemia tanto por espoliação quanto por prejuízo na 
absorção do ferro. 
 
a) Teníase  
b) Esquistossomose 
c) Enterobíase 
d) Ascaridíase 
e) Tricocefalíase 
 
20. No tratamento inicial de um menor com desnutrição 
grave NÃO é indicado: 
 
a) Prevenir ou corrigir desidratação e distúrbios eletrolíticos, 
se presentes. 
b) Tratar a deficiência de ferro. 
c) Prevenir ou corrigir hipoglicemia e hipotermia, se 
presentes. 
d) Tratar infecção e choque séptico, se presentes. 
e) Iniciar a alimentação da criança. 
 
21. É uma das causas virais da Bronquiolite Aguda. 
 
a) Influenza; 
b) Klebsiella; 
c) Estafilococos; 
d) Pneumococos; 
e) Estreptococos. 
 
22. Analise as proposições abaixo que tratam sobre as 
estomatites na infância. 
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I- Podem ser definidas como qualquer processo 
inflamatório da mucosa oral, tendo os termos gengivite, 
glossite ou queilite como sinônimos.  
II- São causas de estomatite: eritema multiforme, 
infecções virais ou bacterianas e imunodeficiências.  
III- A doença mão-pé-boca ocorre mais em crianças abaixo 
de dois anos, e o vírus Coxsackie é um importante agente 
etiológico.  
IV- Deficiência de vitamina A e zinco pode cursar com 
lesões de mucosa oral.  
 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
a) Apenas as proposições I e IV estão corretas 
b) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as proposições II e III estão corretas 
d) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas 
e) As proposições I, II, III e IV estão corretas 
 
23. É a neoplasia não-hematológica mais frequente em 
crianças. 
 
a) Tumores de células germinativas. 
b) Neuroblastoma. 
c) Tumores de tireoide. 
d) Tumores primários do sistema nervoso central. 
e) Tumor de Wilms. 
 
24. Podem ser considerados como efeitos adversos 
frequentes da vacina contra o sarampo.  
 
a) tosse seca e prurido.  
b) calafrios e sudorese abundante. 
c) febre e erupção fugaz.  
d) febre e síndrome hipotônica hiporresponsiva. 
e) náuseas e diarreia aguda. 
 
25. Sobre as rinossinusites bacterianas agudas na infância 
é CORRETO afirmar. 
 
a) Antibióticos de primeira escolha são os inativadores de 
betalactamase, como cefalosporinas e amoxicilina 
associada ao ácido clavulânico. 
b) Staphylococcus aureus, Moraxella catharrhalis e 
Streptococcus pneumoniae são os agentes etiológicos 
mais freqüentes.  
c) Os corticoides orais ou tópicos não têm indicação em 
seu tratamento. 
d) O diagnóstico é essencialmente clínico, caracterizado 
por quadro de infecção de via aérea superior persistente 
por mais de sete a dez dias. 
e) Assim como nos adultos, os sintomas mais prevalentes 
são febre, cefaleia e tosse. 

 
26. Analise as proposições abaixo que tratam dos 
aspectos epidemiológicos da coqueluche. 
 
I-  O período de incubação é inferior a sete dias. 

II- A proteção conferida pela imunização é total. 
III- As meninas são acometidas com maior frequência 
IV- A contagiosidade é maior na fase paroxística. 
 
Marque a alternativa CORRETA 
 
a) Apenas I e III estão corretas 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas II e III estão corretas 
d) Apenas I está correta 
e) Apenas III está correta 
 
27. De acordo com o desenvolvimento neuromotor normal 
da criança, com que idade o reflexo de Moro desaparece? 
 
a) entre 9 e 12 meses. 
b) após os 18 meses. 
c) no 1º mês de vida. 
d) ao redor dos 6 meses. 
e) nunca está ausente. 
 
28. É agente etiológico mais comum da angina de Ludwig: 
 
a) Basilicata toscana. 
b) Streptococos do grupo A. 
c) Escherichia Coli. 
d) Pseudomonasaeruginosa. 
e) Estafilococos. 
 
29. Considere o calendário básico de vacinação da criança e 
relacione as colunas abaixo: 
 

1 – Febre Amarela - dose inicial. 
2 – Tríplice Viral (SCR) – 1ª dose. 
3 – Hepatite B – 2ª dose. 
4 – Tetravalente (DTP + Hib) – 1ª dose. 
 

(  ) 9 meses. 
(  ) 10 meses. 
(  ) 2 meses. 
(  ) 1 mês. 
 
Marque a alternativa que apresenta a sequencia CORRETA 
de cima para baixo 
 
a) 2, 1, 3, 4. 
b) 2, 1, 4 ,3. 
c) 1, 2, 4, 3. 
d) 1, 4, 3, 2.  
e) 3, 2, 1, 4. 
 
30. É a infecção mais comum nos pacientes portadores de 
síndrome nefrótica que fazem uso de corticóides. 
 

a) infecção do trato urinário. 
b) gastroenterite. 
c) meningite viral. 
d) peritonite bacteriana. 
e) pneumonia bacteriana. 
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31. São os sinais e sintomas mais frequentes em crianças 
portadoras de insuficiência cardíaca congestiva. 
 
a) Convulsão e febre.  
b) Episódios de cianose e convulsão. 
c) Precordialgia e febre.  
d) Dispneia aos esforços e hepatomegalia. 
e) Refluxo gastroesofagiano. 
 
32. Trata-se da complicação intracraniana mais comum da 
otite média: 
 
a) Meningite. 
b) Encefalite. 
c) Abscesso subdural. 
d) Abscesso cerebral. 
e) Hidrocefalia comunicante. 
 
33. A causa de hiperbilirrubinemia neonatal é: 
 
a) Doença de Hirschsprung. 
b) Doença do refluxo gastroesofágico. 
c) Hiperalimentação.  
d) Anemia por carência de ferro. 
e) Aleitamento misto. 
 
34. Sobre o crescimento normal da criança, marque a 
alternativa CORRETA. 
 
a) O peso do bebê dobra no segundo mês de vida, triplica 
no sexto e quadruplica com um ano. 
b) Crianças nascem com, aproximadamente, 25 
centímetros de perímetro cefálico. 
c) Nos primeiros dias de vida, o bebê perde até 10% do 
peso de nascimento, que deve estar recuperado em torno 
do sétimo ao décimo dia de vida. 
d) Nas meninas, a velocidade máxima de crescimento 
ocorre no ano após a menarca. 
e) O perímetro cefálico cresce aproximadamente 15 
centímetros no primeiro ano de vida. 
 
35. Destaca-se como o sinal clínico mais sugestivo de 
fratura de base do crânio: 
 
a) Ritmo respiratório de Cheyne-Stokes. 
b) Convulsões focais. 
c) Pupilas mióticas. 
d) Equimose retroauricular. 
e) Nistagmo horizontal. 
 
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 
 
 
 
 




