
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ                                                               CARGO: MÉDICO 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   1 

 

                                                            
  

 

TAREFA 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo, 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto, 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso; 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a noção pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

Então confiar à gente exausta o plano 

De um mundo novo e muito mais humano. 

 

Geir Campos 

 
 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o texto trata, exceto: 

a) Da tarefa do homem de viver sem reclamar da 

vida; 

b) Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo; 

c) Da missão que todo homem tem de ser leal a 

seus semelhantes; 

d) Que o homem não pode fugir de seus 

problemas; 

e) Que o homem não pode ser feliz sozinho. 

  

 

 
 

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa 

que: 

a) Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável; 

b) As coisas podem ser diferentes, se as pessoas 

lutarem para mudá-las; 

c) Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles 

podem acontecer; 

d) A vida pode ser melhor, basta a gente querer; 

e) O mundo não pode ser transformado, ele é 

assim desde que o mundo é mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta uso 

facultativo de acento indicativo de crase. Assinale 

corretamente. 

a) Marta tomava o remédio gota a gota; 

b) Ele prefere andar a cavalo pela fazenda. 

c) Apesar das dificuldades vivo a cantar. 

d) Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu. 

e) Ela usava sapatos a Luís XV. 

 

 
 

Observe os pronomes em destaque e assinale a 

alternativa em que a colocação pronominal segue 

rigidamente as normas gramaticais vigentes. 

a) Nada posso lhe dizer; 

b) Se conta que em breve o carnaval do Rio será 

visto pelo mundo; 

c) Quem pedoou-te  a dívida? 

d) A festa de formatura se realizará no próximo 

final de semana. 

e) Ninguém me procurou para atualização do 

cadastro. 

 

 
 

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da 

questão anterior, podemos considerar que a única 

alternativa que apresenta palavras homônimas é: 

a) Ratificar e retificar; 

b) Cavaleiro e cavalheiro; 

c) Flagrante e fragante; 

d) Prever e prover; 

e) Concerto e conserto. 

 

 
 

Na frase: ele parecia preocupado ontem. Podemos 

classificar o predicado da frase como: 

a) Nominal 

b) Verbal 

c) Verbal e nominal 

d) Nominal e verbal 

e) A frase não possui predicado. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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A alternativa que apresenta apenas verbos regulares 

é:  

a) Pedir, trazer, ser; 

b) Dever, comprar, vender; 

c) Haver, pedir, ser, 

d) Ser, querer, comprar. 

e) Comprar, vender, ser. 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de 

concordância nominal ou verbal: 

a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela 

apatia; 

b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de 

ir embora; 

c) Nenhum de nós sabia a resposta certa; 

d) As Minas Gerais produzem queijo e leite; 

e) Você ou seu irmão vencerão a disputa. 
 

 

 
 

Assinale a frase que apresenta erro de regência 

nominal ou verbal. 

a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o 

exterior; 

b) Chegamos em Brasília pela manhã; 

c) Assistiu ao filme sentado no chão; 

d) Ele não obedece a preceitos de seus 

antepassados; 

e) Respondeu a seu pai de forma grosseira. 

 

 

 

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura 

de linguagem: 

a) O vento assanhava os cabelos da morena; 

(onomatopéia) 

b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)  

c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse) 

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

(hipérbato); 

e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando 

manga.  (ironia);  

 

 

 

 

O sistema único de saúde foi criado pela constituição 

federal de 1988, com o intuito de que toda a 

população brasileira tivesse acesso ao atendimento 

público de saúde. Anteriormente, a assistência 

médica estava a cargo: 

a) FIOCRUZ 

b) Vigilância Sanitária Federal 

c) Instituto Vital Brasil 

d) FUNASA 

e) INAMPS 

 
 

O SUS teve seus princípios estabelecidos na lei 

orgânica de saúde, com base no artigo 198 da 

constituição federal de 1988. Os princípios da 

universalidade, integralidade e da equidade, são às 

vezes chamados de: 

a) Princípios humanísticos ou humanitários 

b) Princípios ideológicos ou doutrinários  

c) Princípios organizacionais 

d) Princípios de regionalização 

e) Princípios da emancipação 

 
 

Considerando a descentralização político – 

administrativa do SUS, este, existe em três níveis, 

também chamados de esferas: nacional, estadual e 

municipal, cada um com comando único e 

atribuições próprias. Os municípios têm assumido 

papel cada vez mais importante na prestação e no 

gerenciamento dos serviços de saúde; as 

transferências passaram a ser "fundo-a-fundo". Este 

repasse baseia-se:  

a) Em sua população e no tipo de serviço 

oferecido, e não no número de atendimentos.  

b) No número de atendimento e não em sua 

população e no tipo de serviço oferecido. 

c) Não há embasamento, foi escolhido por decisão 

do ministério da saúde. 

d) Por determinação das secretarias de saúde 

e) Por decisão do ministério público. 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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A lei orgânica da saúde estabelece ainda os 

seguintes princípios: 

a) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral; direito 

à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde; 

b) Divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e sua utilização pelo 

usuário; utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática; 

c) Integração, em nível executivo, das ações de 

saúde, meio-ambiente e saneamento básico; 

conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos da união, dos 

estados, do distrito federal e dos municípios, na 

prestação de serviços de assistência à saúde da 

população; 

d) Capacidade de resolução dos serviços em todos 

os níveis de assistência; e organização dos 

serviços públicos de modo a evitar duplicidade 

de meios para fins idênticos. 

e) Todas estão corretas 

 

 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e também 

o afetado pelo maior número de doenças. A 

angioqueratoma da bolsa escrotal (de fordyce), 

possui como manifestação clínica:  

a) A bolsa escrotal é o local mais acometido pela 

doença, que também pode afetar o corpo do 

pênis, os grandes lábios e, mais raramente, a 

parte interna das coxas e o baixo-ventre. 

b) A doença forma pequenas lesões arredondadas 

e elevadas, variando de 1 a 5 mm de tamanho, 

de cor vermelho escura, arroxeada ou preta, que 

podem possuir descamação na superfície, 

principalmente em pacientes com mais idade.  

c) A quantidade de lesões varia de uma a 

inúmeras, que são assintomáticas. É comum o 

paciente só perceber a presença do 

angioqueratoma após a ocorrência de um 

sangramento, que pode acontecer 

ocasionalmente, de forma espontânea ou devido 

a pequenos traumas, como o ato de se enxugar. 

d)  no caso de sangramento, a compressão do 

local durante alguns minutos costuma ser 

suficiente para a sua interrupção. Caso 

contrário, a eletrocoagulação pode ser utilizada. 

e) Todas estão corretas 

 

 

Ainda com relação às enfermidades dermattológicas, 

o hemangioma infantil, pode estar presente ao 

nascimento ou surgirem até o primeiro ano de vida. 

São mais comuns: 

a) Na face e no couro cabeludo, mas podem surgir 

em qualquer região do corpo, inclusive órgãos 

internos. 

b) Somente nos órgãos internos, não ocorrendo na 

face e couro cabeludo. 

c) Só ocorre na face da criança. 

d) Só ocorre no couro cabeludo da criança 

e) Não possui cura. 

 

Com o objetivo de tratar as neoplasias malignas, a 

quimioterapia antineoplasica consiste no emprego de 

substancias quimicas, isoladas ou em combinacao. 

A aplicacao dos agentes antineoplasicos no 

tratamento do câncer é baseada no conceito:  

 

a) Da cinética celular 

b) Da fração bioquímica do tumor 

c) Da infiltração 

d) Da manifestação física 

e) Nenhuma é correta 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_%28subdivis%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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Para o PSF, a portaria nº 1.329, de 12.11.99, 

estabelece:  

a) De acordo com a faixa de cobertura, os 

municípios passam a receber incentivos 

diferenciados. 

b)  Conhecer a realidade das famílias pelas quais 

são responsáveis e identificar os problemas de 

saúde mais comuns e situações de risco aos 

quais a população está exposta;  

c) Executar, de acordo com a qualificação de cada 

profissional, os procedimentos de vigilância à 

saúde e de vigilância epidemiológica, nos 

diversos ciclos da vida;  

d) Garantir a continuidade do tratamento, pela 

adequada referência do caso;  

e) Prestar assistência integral, respondendo de 

forma contínua e racionalizada à demanda, 

buscando contactos com indivíduos sadios ou 

doentes, visando promover a saúde por meio da 

educação sanitária;  

 
 

Os pacientes com quadro clínico compatível com 

síndrome coronariana aguda podem apresentar 

complicações cardiovasculares como óbito, infarto 

agudo do miocárdio, isquemia refratária ou 

necessidade de revascularização miocárdica de 

urgência. Essa população é muito heterogênea, 

sendo composta desde indivíduos de baixo risco até 

por aqueles que são de altíssimo risco de evoluírem 

para complicações cardiovasculares. No tratamento 

desses, portanto, é fundamental que o risco seja 

definido no momento do primeiro atendimento, para 

que a conduta adotada seja adequada a cada caso.  

Mais de 30% dos eventos cardiovasculares precoces 

(dentro dos primeiros 30 dias), após quadro 

isquêmico, ocorrem : 

a) Até o quinto dia da admissão hospitalar, 

envolvendo, além das complicações já 

mencionadas, acidente vascular encefálico, 

insuficiência cardíaca e arritmia grave. 

b) Até o décimo dia da admissão. 

c) Não existe  percentual comprovado. 

d)  Durante esse período, um mesmo paciente  não 

pode evoluir para diferentes categorias de risco. 

e)  A monitoração constante não é obrigatória 

neste caso. 
 

 
 

No momento da primeira avaliação de um doente 

que apresenta síndrome coronariana aguda, é 

possível se deparar com algumas variáveis que 

sugerem quadro de alto risco cardiovascular. Tais 

informações são obtidas, principalmente, por meio 

de: 
 

a) Sintomas iniciais, perfil demográfico e exame 

físico do paciente.  

b) Sintomas iniciais, perfil demográfico e histórico 

familiar 

c) Histórico familiar, exame físico do paciente e 

medicamento  em uso 

d) Sintomas iniciais, atividades físicas e perfil 

demográfico 

e) Medicamento em uso, perfil demográfico e 

sintomas iniciais. 

 
 

O eletrocardiograma continua sendo uma das 

chaves para o diagnóstico e a estimativa de 

prognóstico do paciente com dor torácica que chega 

ao departamento de emergência. O indivíduo que se 

apresenta com queixas sugestivas de isquemia 

miocárdica terá eletrocardiograma alterado em 50% 

das vezes. Os achados mais comuns são: 
 

a) Novo desvio do segmento st maior que 0,05 mv, 

inversão simétrica da onda t maior que 0,2 mv e 

presença de bloqueio de ramo também 

chamados de alto risco.
 

b) Anormalidades da onda T, depressão do 

segmento ST ou elevação transitória desse 

segmento. 
 

c) Cada alteração do eletrocardiograma carrega 

um risco específico para eventos 

cardiovasculares. 
 

d) Os desvios transitórios do segmento st, 

principalmente se maiores que 0,1 mv e com 

duração superior a 30 minutos, constituem o tipo 

de apresentação eletrocardiográfica mais grave.
. 

e) Todas estão corretas
 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ                                                               CARGO: MÉDICO 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   5 

 

 

 

 A doença inflamatória pélvica (DIP) pode ser 

causada por várias bactérias que atingem:  
 

a) intestino delgado 

b) intestino grosso 

c) órgãos sexuais internos 

d) vesícula 

e) diafragma 

 
 

O escorbuto manifesta-se como múltiplas petéquias 

em regiões perifoliculares, principalmente: 
 

a) Costas e pés 

b) Costas e coxas 

c) Coxas e pés 

d) Braços e coxas 

e) Coxas e nádegas 

 

 

Outras doenças provocadas por dist[urbios da 

hemostasia que podem causar manifestações 

hemorrágicas na pele, são: 

a) Herpes 

b) Hanseníase 

c) Síndrome de cushing 

d) Leishmaniose 

e) Acne 

 
 

Distúrbios hemorrágicos adquiridos, muitas vezes, 

são secundários a doenças sistêmicas. 

Sangramento cutâneo ou mucoso pode ser o quadro 

de apresentação de uma hepatoptia, nefropatia 

grave, hipotireoidismo ou uma manifestação de 

falência da medula óssea. Das doenças abaixo, 

pode manifestar-se dessa forma: 
 

a) Paraproteinemias ou amiloidose, coagulação 

intravascular disseminada (CIVD) 

b) TRALI 

c) HTLV 

d) Sífilis 

e) Herpes 

 

 

Hemartroses e hematomas musculares são 

característicos: 

a) Das hemofilias 

b) Das anemias 

c) De sangramento cirúrgico 

d) De deficiência de ferro 

e) Das proteínas séricas 

 
 

A doença de von willebrand é autossômica 

dominante, exceto a dvw do tipo 3 que é 

autossômica recessiva, mas, em alguns casos, a 

história familiar pode não ser característica devido às 

formas subclínicas da doença. A maioria das outras 

doenças hemorrágicas hereditárias é:  
 

a) autossômicas dominantes 

b)  recessivas 

c) apenas autossômicas 

d) apenas recessivas 

e) nenhuma das anteriores 

 

 

Avalia as vias intrínseca e comum da cascata da 

coagulação (pré-calicreína, cininogênio de alto peso 

molecular, fatores XII, XI, IX, VIII, X, V, protrombina 

e fibrinogênio). 

a) Tempo de sangramento 

b) Fosfatase alcalina 

c) TTPA (X) 

d) dosagem de fibrinogênio e tempo de trombina 

e) tempo de protrombina(TTP) 

 

 

O tempo de sangramento prolongado, associado ao 

número normal de plaquetas, sugere o diagnóstico: 

a) Anemia falciforme 

b) De doença de Von Willebrand ou distúrbio 

plaquetário qualitativo 

c) Hemofilia “A” 

d) Hemofilia “B” 

e) Nenhuma das proposições 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Os músculos esqueléticos são revestidos por uma 

lâmina de tecido conjuntivo que enviam septos para 

o interior e são divididos em feixes (primários, 

secundários, terciários). O revestimento dos feixes 

menores (primários) é chamado: 

a) endomísio 

b) perimísio 

c) célula cilíndrica 

d) fibras elásticas 

e) nenhuma é verdadeira 

 

 

 
 

 

 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo 

e minorar as desigualdades sociais. 

II- Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros. 

III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

 

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 
 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação. 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 
 

 

 

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em 

função do aumento da emissão de gases 

poluentes, principalmente, derivados da queima 

de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), 

na atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito 

Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 30 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
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Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

                                                                                                          

 

 

 

Ribeira do Piauí – PI faz parte da Microrregião 

Piauiense do: 

a) Alto Médio Gurgueia 

b) Alto Médio Parnaíba 

c) Alto Médio Canindé 

d) Alto Parnaíba Piauiense 

e) Baixo Médio Gurgueia 

                                                                                                         

 

 

 

Segundo José Vieira Camelo Filho (Zuza), em livro 

de sua autoria, o município de Ribeira do Piauí 

resultou da divisão do município de São João do 

Piauí em cinco cidades, em 1996, por motivos 

políticos. O livro que aborda o conhecimento 

histórico acima relatado tem como título: 
 

a) "Espírito Santo: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

b) "Espírito Santo: um pedacinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

c) “Ribeira do Piauí: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

d) “Ribeira do Piauí: um pedacinho do Brasil que 

não pode ser apagado" 

e) “Um pedacinho do Piauí” que não pode ser 

apagado” 

 

 

                                                                                                          

 

 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE o município de 

Ribeira do Piauí ocupa uma área territorial de: 

 

a) 890,670 km² 

b) 790,670 km² 

c) 690,678 km² 

d) 990,678 km² 

e) 890,678 km² 

                                                                                         

 

 

Sabendo que Ribeira do Piauí ocupa a 

181ª(centésima octogésima primeira) primeira 

posição de cidade mais populosa no estado do Piauí 

é correto afirmar que encontra-se nesta posição por 

ter uma população de: 
 

a) 3.103 habitantes 

b) 5.200 habitantes 

c) 3.800 habitantes 

d) 4.800 habitantes 

e) 4.103 habitantes 

                                                                                                         

 

 

Sobre o clima e vegetação do município de Ribeira 

do Piauí é correto: 

 

a) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

b) Possui clima tropical com estação chuvosae 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

c) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de cerrado arbustivo e mata dos 

cocais. 

d) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de mata dos cocais. 

e) Possui clima tropicalsemi-árido com estação 

chuvosa e vegetação de caatinga arbórea e 

arbustiva. 
 

QUESTÃO 35 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




