
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Concurso Público para o Provimento do cargo de

MÉDICO 
  LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) 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.
3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões. 
6) 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;
7) Quando terminar sua  prova  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua 
Folha de Resposta contendo sua assinatura.
8)  Será excluído do certame:
a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios 
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
f)  Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e 
em hipótese alguma poderá ser substituído.
10)Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
somente uma responde adequadamente ao quesito proposto.  Você deve assinalar  apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também 
serão nulas as marcações rasuradas.
11)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: 
12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das  
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
13) 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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INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:__________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
Com  base  no  texto  Visita,  de  Ferreira  Gullar, 

responda às questões 01 e 02.

VISITA
Sobre  a  minha  mesa,  na  redação  do  jornal, 

encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que 
parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta 
de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. 
É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, 
sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?

Parecia  morto,  mas  notei  que  movia 
nervosamente  as  estranhas  e  minúsculas  mandíbulas. 
Estava  morrendo  de  sede,  talvez  pudesse  salvá-lo. 
Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de 
acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que 
a  água  pingasse  sobre  a  sua  cabeça  e  suas  asas. 
Permaneceu  imóvel.  É,  não  tem  mais  jeito  –  pensei 
comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca 
molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar 
um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-
lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, 
acomodei-o e voltei para a redação.

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha 
terra,  nosso grupo de meninos  chamava esse bicho de 
macaquinho  voador  e  era  diversão  nossa  caçá-los, 
amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa 
cabeça.  Lembrava também do açude,  na fazenda,  onde 
eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam 
na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida 
Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do 
Coroatá até aqui,  só para me encontrar? Seria ele uma 
estranha mensagem da natureza a este desertor?

Voltei  ao banheiro e em tempo de evitar  que o 
servente  o  matasse.  “Não  faça  isso  com  o  coitado”. 
“Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o 
da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou 
espantado  e  saiu,  sem  saber  que  laços  de  afeição  e 
história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe 
água  e  voltei  ao  trabalho.  Mas  o  tempo  urgia,  textos, 
notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais 
dele.

(FERREIRA,  Gullar.  Melhores  crônicas.  Seleção  Augusto 
Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no 
narrador:

a) revolta contra o invasor
b) desejo de eliminar o bicho
c) recordação da infância
d) vontade de desinfetar o ambiente
e) pedido ao servente para matar o intruso

2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o 
ligavam  àquele  estranho  ser.  Tais  laços  de  afeição  e 
história podem ser compreendidos como:

a) sentimentos do passado         

b) ilação sobre o futuro     
c) mergulho no presente                 
d) agitação da vida moderna         
e) dissipação da memória

3. Em “Estava morrendo de sede”, a locução adverbial em 
destaque indica:

a) afirmação
b) dúvida
c) instrumento
d) causa
e) modo

4.  Considere  as  frases  quanto  ao  emprego  da  regência 
verbal:

I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
II. O homem lembrou-se do macaquinho voador de sua 
infância.
III. Ainda lembro o Coroatá das brincadeiras de criança.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III      
d) II e III
e) I, II e III

5.  Em  “notei  que  movia  nervosamente  as  estranhas  e 
minúsculas mandíbulas”, a oração destacada classifica-se 
como uma oração subordinada substantiva:

a) subjetiva
b) objetiva direta
c) objetiva indireta      
d) predicativa
e) completiva nominal

6.  Assinale  a  alternativa  em  que  todas as  palavras  são 
acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

a) translúcida, córrego, água, metrópole.          
b) memória, história, notícia, água.            
c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.     
d) é, até, lá, também.           
e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.

7.  Assinale a alternativa em que  todas as palavras estão 
grafadas corretamente:

a)  mesa, defesa, empresa, framboesa.
b)  pobreza, proeza, princeza, prazer.
c) calabreza, certeza, clareza, camponeza.
d) magreza, milaneza, marqueza, macieza.
e)  francesa, franquesa, fraquesa, fortalesa.

8. Pelo que descreve o texto, o “macaquinho voador” da 
crônica de Ferreira Gullar é um(a):



a) centopeia
b) borboleta
c) tanajura
d) vespa
e) libélula

9.  Observe as frases:

I. Devem existir planos alternativos.
II. Devem haver soluções a curto prazo.
III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

10.  Em  “nosso  político  é  uma  raposa velha”,  o  termo 
grifado apresenta-se no sentido:

a) científico
b) instrucional
c) metalinguístico
d) conotativo
e) denotativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. O uso de antibióticos proporcionou uma revolução nas 
cirurgias,  reduzindo  bastante  as  taxas  infecções  no 
paciente cirúrgico.  Em qual  das cirurgias abaixo não há 
indicação de antibioticoprofilaxia? 

a) Hernioplastia com tela de prolene
b) Ressecção de intestino delgado
c) Gastroplastia para tratamento da obesidade mórbida
d)  Fundoplicatura  para tratamento  da doença do refluxo 
gastroesofágico
e) Colecistectomia 

12. Em pacientes cirróticos que necessitem de tratamento 
cirúrgico,  como  a  ressecção  de  um  carcinoma 
hepatocelular,  é muito utilizada a classificação de Child-
Pugh  para  avaliação  prognóstica  pré-operatória.  Um 
paciente com dosagem sérica de bilirrubina de 5,5 mg/dl, 
albumina sérica de 3,0 g/dl, INR de 2, ascite moderada e 
encefalopatia grau I, recebe o seguinte escore de Child-
Pugh:

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

13.  Qual  o  exame  mais  sensível  e  específico  para 
diagnóstico de colecistite calculosa aguda?

a) Cintilografia das vias biliares 
b) CT de Abdome
c) Ultrassom Abdominal
d) Ressonância Magnética de Via Biliar
e) N.R.A.

14. De acordo com a classificação de Nyhus para as hérnias 
da região inguinal, marque o item INCORRETO.

a) Hérnia femoral recorrente: tipo IVC
b) Hérnia inguinal indireta com dilatação do anel e parede 
posterior preservada: tipo II
c) Hérnia inguinal direta: tipo I
d) Hérnia inguinal indireta com dilatação do anel e 
destruição da fasciatransversalis: tipo IIIB
e) Hérnia mista recorrente: tipo IVD

15. Qual das técnicas abaixo para reparo da hérnia inguinal 
do jovem acima apresenta a menor taxa de recidiva? 

a) Liechtenstein
b) Shouldice
c) Bassini
d) MacVay
e) NDA

16. O diagnóstico diferencial entre a hérnia inguinal e hérnia 
femoral se baseia no fato de:

a) Ambas serem palpadas acima do ligamento inguinal
b) Ambas serem palpadas abaixo do ligamento inguinal
c)  A inguinal  é  palpada  acima  do  ligamento  inguinal  e  a 
femoral abaixo
d)  A inguinal  é  palpada abaixo  do ligamento  inguinal  e  a 
femoral acima
e) A localização da hérnia em relação ao ligamento inguinal 
não interfere no diagnóstico diferencial

17.  Paciente  masculino  de  30  anos,  vítima  de 
atropelamento, deu entrada no pronto-socorro com trauma 
abdominal fechado. Ao exame físico evidenciaram-se sinais 
de choque hipovolêmico como hipotensão e taquicardia. 
Qual o órgão mais provável de ter sido lesado?

a) Fígado
b) Mesentério
c) Baço
d) Aorta
e) Pâncreas

18.  O  tratamento  cirúrgico  para  úlcera  duodenal  que 
estatisticamente está relacionado com menores taxas de 
recidiva é:

a) vagotomia troncular com antrectomia;
b) vagotomiasuper-seletiva;



d) vagotomia seletiva com piloroplastia;
e) vagotomia troncular com piloroplastia;
f) gastrectomia subtotal

19. Qual é a forma de apresentação mais comum de litiase 
biliar?

a) Pancreatite Aguda
b) Assintomática
c) Cólica biliar
d) Litíase de via biliar principal
e) Colecistite aguda 

20. A causa mais comum de obstrução intestinal no adulto 
é:

bridas
tumor de cólon
volvo
bezoar
hérnias

21.  Na  pancreatite  aguda  qual  das  opções  indica  pior 
prognóstico:

a) hiperamilasemia
b) pseudocisto pancreático 
c) hipocalcemia
d) infecção
e) febre e vômitos

22.  São condutas  iniciais  importantes  em todo  paciente 
com pancreatite aguda, EXCETO:

a) jejum via oral
b) antibioticoterapia
c) analgesia (pode-se usar a meperidina)
d) reposição volêmica
e) internação hospitalar

23.  Em  qual  das  situações  a  seguir  está  indicada 
formalmente  a  colecistectomia  em  pacientes 
assintomáticos:                                                        

a) Paciente diabético
b) Criança com colelitíase
c) Parede da vesícula com calcificação
d) Achado durante uma laparotomia
e) Paciente idoso com mais 80 anos

24. O  adenocarcinoma  de  esôfago  é  atualmente  uma 
doença com incidência  crescente  em todo o mundo.  São 
fatores de risco para este tipo de câncer, EXCETO:

a) Infecção pelo Helicobacterpylori
b) Refluxo gastroesofágico
c) Esôfago de Barret
d) Dieta pobre em antioxidantes
e) Obesidade e tabagismo

25. A Síndrome de Boerhaave é uma doença que acomete o 
esôfago. Sua característica básica é a presença de:

a) Disfagia de condução
b) Hérnia hiatal com anel de Schatzki
c) Laceração leve da mucosa em esôfago distal
d) Lesão pré-maligna para o câncer de esôfago
e) Ruptura espontânea esofágica transmural

26.  O esôfago de Barret  é confirmado através de biópsia 
endoscópica  da  área  suspeita  em  esôfago  distal.   A sua 
confirmação histológica é definida pela presença de:

a) Epitélio displásico com atipias celulares
b) Epitélio escamoso
c) Epitélio metaplásico com corpos psamomatosos
d) Carcinoma epidermóide
e) Epitélio metaplásico caracterizado por células em taça

27.  Existem  várias  doenças  no  fígado  que  alteram  a 
coagulação sanguínea bem como a absorção de vitamina K. 
São  fatores  de  coagulação  sintetizados  pelo  fígado  e 
dependentes da vitamina K:

a) I, II, III, IV, VI e VII
b) Fibrinogênio, II, VIII e X
c) II, V, VIII e X
d) II, VII, IX e X
e) Fibrinogênio, VIII, IX e X

28. Qual tumor benigno mais comum do fígado?

a) Adenoma
b) Hiperplasia nodular focal
c) Hemangioma
d) Hamartoma
e) Angiomiolipoma

29.  O  câncer  ovariano  pode  incidir  em  diferentes  faixas 
etárias na mulher. Podemos afirmar que o tumor de células 
germinativas ovarianas malignas mais comum é:

a) Poliembrioma
b) Tumor de Krukenberg
c) Teratoma imaturo
d) Tumor do seio endodérmico
e) Disgerminoma

30.  Qual  o  mais  comum  dos  tumores  malignos 
encontrados na glândula tireóide?

a) Carcinoma papilífero
b) Carcinoma anaplásico
c) Carcioma medular
d) Linfoma
e) Carcinoma folicular

31.  A  degeneração  sarcomatosa  é  uma  complicação 
temida  para  os  miomas  uterinos.  Ela  é  acontece  mais 
comumente nos miomas do tipo:



a) Submucosos
b) Intramurais
c) Subserosos
d) Calcificados
e) Pediculados

32.  Uma  paciente  de  31  anos  será  submetida  à 
adrenalectomia esquerda. É portadora de feocromocitoma. 
No seu preparo pré-operatório devemos incluir:

a) Hidroclorotiazida
b) Inibidor da enzima conversora de angiotensina
c) Espironolactona
d) Alfa-bloqueio com fenoxibenzamina
e) Somente beta-bloqueadores

33.  O abscesso hepático  é classificado em dois  grupos 
quanto  a  sua  etiologia,  o  piogênico  e  o  amebiano.  Em 
relação ao tipo amebiano é INCORRETO afirmar que:

a)  Os exames  laboratoriais  de  rotina  são  incapazes  de 
distinguir o piogênico do amebiano
b)  O  metronidazol  é  o  medicamento  de  escolha  para 
tratamento das formas de amebíase invasiva
c) É frequente a presença de eosinofilia
d)  Os  abscessos  do  lobo  esquerdo  apresentam  maior 
morbidade
e)  A ultrassonografia  de  abdome  pode  mostrar  imagem 
hiperecóica no parênquima hepático

34.  Qual  o  tumor  hepático  maligno  mais  comum  na 
infância?

a) Sarcoma
b) Hepatoblastoma
c) Neuroblastoma
d) Hepatoma
e) Hamartomamesenquimal

35.  Uma criança de 3 anos é admitida no pronto-socorro 
após ter sido atropelada. Encontra-se inconsciente e com 
fratura exposta em membro inferior esquerdo. A primeira 
medida a ser tomada é:

a) Obter via aérea adequada
b) Controlar o local do sangramento
c) Imobilizar a fratura
d) Estabelecer acesso venoso de grosso calibre
e) Evitar hipotermia

36.  A  Câmara  de  Vereadores  de  Piripiri,  na  próxima 
legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de 
2012) terá, no máximo, quantos vereadores?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 13

e) 15

37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de .....(1)....... da 
população  de  Piripiri  é  formada  de  eleitores.  Assim,  o 
município de Piripiri, em 2011, tem, aproximadamente, ........
(2).......... eleitores.
As  lacunas  (1)  e  (2)  são  preenchidas,  correta  e 
respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:

a) 65% – 41.000
b) 55% – 34.000
c) 63% – 39.000
d) 68% – 42.000
e) 58% – 35.000   

38. Leia atentamente o texto seguinte:

 “As  condições  climáticas  do  município  de  Piripiri  (com 
altitude  da  sede  a  ...(1)....  acima  do  nível  do  mar), 
apresentam temperaturas .........(2)..........., com clima quente 
tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida 
no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais em .......
(3)......., cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e
 período restante do ano de estação seca. O trimestre mais 
úmido é o formado pelos meses de .....(4).......”. 

(Apud Ministério  de  Minas  e  Energia,  CPRM,  Projeto 
Cadastro  de  Fontes  de  Abastecimento  por  Água 
Subterrânea, Diagnóstico do Município de Piripiri, 2004. p.3. 
Modificado)

Observe que no texto foram retirados termos referentes a 
elementos  geográficos  do  Município  de  Piripiri.  Assinale, 
dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  que  indica 
corretamente os termos retirados do texto.

a) (1): 160m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
b) (1): 60m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
c) (1): 200m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
d) (1): 250m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.

e) (1): 250m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 40ºC – (3): 
entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.

39.  Ele  nasceu  onde  hoje  é  o  “Bairro  da  Estação”,  na 
cidade  de  Piripiri.  Produziu  literatura  bastante  para 
memorização de seu nome no cenário cultural do Estado 
do  Piauí.  Fundador  da  APL  (Academia  Piauiense  de 
Letras).  Foi  jornalista  andarilho,  repentista  e  tribuno 
ardoroso. Possuía um prelo portátil  e em qualquer parte 
onde  estivesse  editava  seu  jornal  A Jornada,  periódico 
ambulante  que  manteve  por  vários  anos,  sendo  ele 
sozinho, e ao mesmo tempo, redator, revisor e tipógrafo. 
Redigia,  compunha,  executava  clichês  de  madeira  para 
ilustrar o jornal  e,  afinal,  o imprimia. Também foi  exímio 
desenhista, pintor, xilógrafo e escultor. O texto acima se 
reporta a:



a) Aurélio Dantas
b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
c) José Newton de Freitas
d) Baurélio Mangabeira 
e) Elias de Oliveira.   

40. Observe a foto seguinte:

A foto acima, colhida no portal  www.vejapiripiri.com (link 
historiando),  retrata  Rua  de  Piripiri  em  algum  ano  da 
década de 1940. 
Nesta  década,  anos  40  do  século  passado,  um  fato 
marcante para o Município de Piripiri foi:

a) a conclusão das obras do açude Caldeirão, construído 
para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio 
dos Matos.
b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
c)  A grande  seca,  a  maior  do  século  XX  na  região  de 
Piripiri.
d)  A construção  da  atual  Igreja  de  Nossa  Senhora  dos 
Remédios,  considerada  “o  principal  cartão  postal  de 
Piripiri”, localizada no centro da cidade.
e) todas as alternativas anteriores são INCORRETAS.

http://www.vejapiripiri.com/





