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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO-MA 
Concurso Público o Provimento do cargo de 

 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 

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 
 

01. Observe o texto, cópia de jornal, no qual é informado 
que, no Piauí, entre janeiro e outubro de 2013, 132 
agências dos Correios foram assaltadas 
 

 
 

Na chamada de capa, no texto, atente para o vocábulo em 
destaque (circulado). 
 

No texto, a flexão ou forma nominal do vocábulo em 
destaque é 
 
a) pretérito perfeito do indicativo 
b) particípio 
c) pretérito mais que perfeito do indicativo 
d) infinitivo flexionado 
e) pretérito perfeito do subjuntivo  
 
02. No texto seguinte, observa-se a existência de uma 
vírgula.  
 

O asfalto está nas rodovias e a piçarra, nas estradas. 
 

Essa, à luz da gramática normativa, tem sua razão de 
existir. 
Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela em que 
a vírgula é empregada pela mesma função da vírgula 
posta no texto acima.  
 
a) a mentira deveria não existir entre os casais, dadas as 
consequências funestas que provocam. 
b) É assim que estatui a Lei, ora aprovada pelo Congresso 
Nacional. 
c) Se a regra fosse atual, não haveria embargos 
infringentes no STF. 
d) Depois de quase cem anos após da morte de Humberto 
de Campos, agora é que a Prefeitura de Parnaíba(PI) 
resolveu conservar o acervo do escritor. 
e) Os flamenguistas se recuperam rapidamente e os 
vascaínos, lentamente.   
 
03. Leia a frase seguinte, na qual se observa um vocábulo 
em destaque. 
 
Roma importou milhares de escravos de cidades QUE 

dominou e de muitas outras 
 

O termo grifado exerce que função sintática? 
 

a) agente da passiva 
b) predicativo do sujeito 
c) complemento nominal 
d) objeto direto  
e) objeto indireto 
 
04. Em inflamado discurso, proferido em sustentação oral, 
Astrobaldo Ferreira assim falou: 
 

– A agressão à legalidade, até agora pouco combatida, 

demonstra que grupos de vândalos mascarados, em 

ações insidiosas, adrede preparadas, buscam a 

anomia, o vazio do Estado, para alcançarem seus 
objetivos escusos. O Estado deve estar atento e, com o 

objetivo de coibir o vandalismo, diuturnizara 

vigilância.   
 

No texto acima, quatro vocábulos são destacados. Sobre 
esses termos, assinale a alternativa correta. 
 
a) no texto, o vocábulo insidioso tem significado 
semelhante a traiçoeiro; o vocábulo adrede está mal 
empregado; o vocábulo anomia tem significado de anarquia 
e o verbo diuturnizar tem significado de proceder de dia e 
de noite a vigilância.    
b) no texto, o vocábulo insidioso tem significado 
semelhante a benigno; o vocábulo adrede está mal 
empregado, devendo ser substituído por adredemente; o 
vocábulo anomia tem significado de sem lei e o verbo 
diuturnizar tem significado de proceder de dia e de noite a 
vigilância.     
c) no texto, o vocábulo insidioso tem significado 
semelhante a traiçoeiro; o vocábulo adrede corresponde a 
propositalmente; o vocábulo anomia tem significado de 
sem leis e o verbo diuturnizar tem significado de 
prolongar a vigilância. 
d) no texto, o vocábulo insidioso tem significado 
semelhante a parecer benigno; o vocábulo adrede deve 
ser substituído por adredemente; o vocábulo anomia tem 
significado de anarquia e o verbo diuturnizar tem 
significado de proceder de dia e de noite a vigilância.      
e) no texto, o vocábulo insidioso tem significado 
semelhante a trapaceiro; o vocábulo adrede está mal 
empregado; o vocábulo anomia tem significado de caos e o 
verbo diuturnizar tem significado de proceder de dia e de 
noite a vigilância.       
 
05. Leia o texto seguinte 
 

O professor Astrobaldo Ferreira, ao ouvir determinado 
vereador daquele Município do Sul do Piauí falar expressões 
como “é pra mim fazer”, é preciso “criar novos empregos”, 
“atender a domicílio”, comentou com colega que se 
encontrava ao seu lado:  
 

–“A fala do vereador soa um pouco como um asno 
rinchando e, creio, não é por acaso”.    
 

Astrobaldo Ferreira, na sua fala, faz uso de uma figura de 
linguagem. Qual? 
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a) ironia 
b) prosopopeia 

c) metonímia 
d) hipérbato 
e) catacrese 
 
06. Leia o texto seguinte 
 

Roberta Ferreira, em princípio, pretendia [1] ser 

chique[2]. Porém, na contramão do pensamento 

inicial, também [3] tinha vontade de, enquanto [4] 

fosse estudante, ser mochileira, saí por aí [5] sem 
compromisso com nada. Esse era o dilema de 

Roberta. 
 

No texto acima, observa-se cinco vocábulos em destaque 
e numerados, de [1] a [5]. Dentre esses vocábulos 
destacados, assinale a numeração correspondente àquele 
em que o último fonema é uma semivogal. 
 
a) [1] 
b) [2] 
c) [3] 
d) [4] 
e) [5]  
 
07. Analise as assertivas seguintes 
I. Se mantermos esta maneira de fazer política, estaremos 
compartilhando para a deterioração da atividade 
parlamentar. 
II. Quando ele vir, aproveite para corrigi-lo. 
III. Eu jamais rio quando ouço notícias desse teor 
IV. O presidente do Vasco da Gama medeia o acordo 
entre os dois atletas. 
V. Os dois jogadores do Vasco se abstiveram de jogar. 
 

 
Assinale 
 
a) se, dentre as assertivas acima, apenas uma é incorreta. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são 
incorretas. 
c) se, dentre as assertivas acima, apenas três são 
incorretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
incorretas. 
e) se, dentre as assertivas acima, todas são corretas. 
 
08. Leia com atenção 
Após receber o grau de jornalista pela Universidade 
Federal do Maranhão, Maria Joaquina do Amaral Pereira 
Góis, em rápido discurso, assim se expressou: 
 
“................... eu, que sempre ansiei por isto, agora 

estou realizada”  
 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, a alternativa na 
qual o verbo grifado na frase acima foi flexionado de forma 
incorreta. 
 

a) ansiara (pretérito mais que perfeito do indicativo) 

b) ansiasse (pretérito perfeito do indicativo) 
c) ansiar (futuro do subjuntivo) 
d) ansiaria (futuro do pretérito do indicativo) 

e) ansiarei (futuro do presente do indicativo)  
 
09. Leia o texto seguinte 
 

O futebol ainda é uma das paixões do brasileiro, 

principalmente em época de Copa do Mundo. 

Contudo, a seleção brasileira de futebol, ou a “pátria 
de chuteiras”, não empolga mais o torcedor como 

antigamente, quando todos os atletas da seleção 

jogavam em clubes brasileiros. 
 

Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que 
relaciona um termo que não substitui adequadamente a 
conjunção em destaque (grifada) 
 
a) entretanto  
b) no entanto 
c) conquanto 
d) todavia 
e) destarte  
 
10. Leia o texto seguinte 
 

Está equivocado quem imagina QUE a política é 

sistematicamente criticada apenas pelas condutas 

equivocadas de alguns agentes políticos: a política é, 
também, criticada pelos seus acertos, pelo necessário 

combate ao desperdício e ao corporativismo existentes 

no meio de qualquer categoria funcional. Para 

combater esses vícios, o político QUE costumava 
contornar os conflitos, agora, se pretende obter êxito 

em sua administração, deve enfrentar, de frente, o 

corporativismo e o desperdício. O desgaste inicial 
certamente será compensado pela futura otimização da 

Administração Pública (Pardal de Castro)  
 

Atente que, no texto acima, por duas vezes o vocábulo QUE 
é posto em destaque. Em relação aos dois termos 
destacados, assinale a alternativa correta. 
 
a) Tanto o primeiro “QUE” quanto o segundo, ambos têm a 
mesma função morfológica. 
b) O “QUE” da primeira linha é pronome relativo. 
c) Os dois vocábulos em destaque são conjunções. 
d) Em “... o político QUE costumava...”, o QUE é pronome 
relativo e em “... quem imagina QUE a política.....” o QUE é 
conjunção integrante.  
e) Os dois vocábulos iniciam orações substantivas. 

 
INFORMÁTICA BÁSICA 

 

11. Na Faixa de Opções do MS-Word 2007, o botão 

“Etiquetas”  está localizado na guia: 
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a) Layout da Página; 
b) Correspondências; 
c) Revisão; 
d) Exibição; 
e) Inserir. 
 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 12. 
 

 
 
12. Qual a fórmula, utilizando a função SE, que mais se 
aproxima da utilizada na coluna “C” – CONCEITO?: 
 
a) =SE(B2>=7;"Aprovado";"Reprovado") 
b) =SE(B2>=7:"Aprovado":"Reprovado") 
c) =SE(B2>=7);(Aprovado);(Reprovado) 
d) =SE(B2>=7;(Reprovado;Aprovado)) 
e) =SE(B2>=7;"Reprovado";"Aprovado") 
 
13.  Qual o recurso utilizado no editor de texto Broffice.org 
Writer para corrigir automaticamente uma palavra escrita 
erradamente, por uma palavra correta? 
 
a) Formatação automática 
b) Palavra automática 
c) Autocorreção 
d) Corretor automático 
e) Digitação automática 
 
14. São considerados Browser (Navegador de Internet), 
EXCETO: 
 
a) Safari; 
b) Vloud; 
c) Mozilla Firefox; 
d) Opera; 
e) Internet Explorer. 
 
 
15. São modelos de extensões permitidas ao salvar um 
documento utilizando o editor de texto MS-WORD 2010, 
EXCETO: 
 
a) .dot 
b) .docm 
c) .xml 
d) .png 
e) .odt 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS 

 
16. Dentre as alternativas abaixo assinale aquela que 
apresenta a melhor opção para o tratamento de pneumonia 
comunitária em idosos. 
 
a) Ciprofloxacino. 
b) Levofloxacino. 
c) Ampicilina Sulbactan. 
d) Imipenem. 
e) Ceftriaxona. 
 
17. A Trombose Venosa Profunda é um importante 
problema médico que resulta em altos índices de 
morbimortalidade. Na estratificação dos fatores de risco para 
TVP/EP, a maior razão de risco encontra-se no (a)  
 
a) Gravidez. 
b) Restrição ao no leito < que 3 dias. 
c) Presença de trombofilia. 
d) Fratura de quadril. 
e) Obesidade.  
 
18. A Síndrome Nefrótica pode ser causada por diversas 
doenças que acometem os rins. É caracterizada por 
proteinúria maciça (superior a 3,5g/ 24 horas), com 
tendência a edema, hipoalbuminemia (albumina sérica 
inferior a 3,4g/dl) e hiperlipidemia. Dentre as alternativas 
abaixo, qual NÃO apresenta uma complicação relacionada a 
esta patologia. 
 
a) Pneumonia pneumocócica. 
b) Trombose venosa profunda. 
c) Peritonite bacteriana espontânea. 
d) Trombose da veia renal. 
e) Hemorragia digestiva. 
 
19. Sobre o tratamento de pacientes idosos com Diabetes 
Mellitus, julgue as proposições abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) O tratamento do paciente idoso com diabetes segue os 
mesmos princípios dos não idosos. 
b) O Alívio da hipoglicemia assintomática é um dos objetivos 
do tratamento do Diabetes Mellitus no idoso. 
c) Não se contraindica a metformina a idosos, mas deve-se 
dar maior atenção às funções renal, hepática, cárdio-
pulmonar e a quaisquer situações que predisponham à 
acidose. 
d) As glitazonas podem ser utilizadas nos pacientes idosos 
com diabetes, mas o risco de insuficiência cardíaca e 
osteoporose(principalmente em mulheres) limita seu uso 
nesta população. 
e) A terapia intensificada em idoso com diabetes associa-se 
a maior risco de hipoglicemia. 
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20. A maioria das infecções urinárias é causada por 
bactérias Gram negativas. O microorganismo invasor que 
ocorre em cerca de 80% a 90% das infecções bacterianas 
agudas não-complicadas das vias urinárias é: 
 
a) Escherichia coli 
b) Pseudomonas aeruginos 
c) Klebsiella granulomatis 
d) Proteus mirabilis 
e) Klebsiella  pneumoniae 
 
21. Assinale a única alternativa que apresenta as medidas 
terapêuticas mais indicadas em caso de Esofagite de 
Refluxo: 
 
a) Dieta, repouso nas duas horas posteriores à refeição e 
antiácidos. 
b) Dieta e anticolinérgicos. 
c) Antiácidos, anticolinérgicos e antiflatulentos.  
d) Dieta, elevação da cabeceira da cama em 15 cm e 
antiácidos. 
e) Dieta e antiflatulentos. 
 
22. Segundo o protocolo de tratamento do Ministério da 
Saúde para a Tuberculose, o tratamento de todos os 
casos de recidiva após cura ou abandono do tratamento 
do esquema inicial de tuberculose pulmonar e 
extrapulmonar deve ser feito com: 
 
a) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 
meses e Rifampicina associada a Isoniazida e Etambutol 
por mais 4 meses. 
b) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida por 2 meses e 
Rifampicina associada a Isoniazida por mais 4 meses. 
c ) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida por 2 meses e 
Rifampicina associada a Isoniazida por mais 7 meses. 
d) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 2 
meses e Rifampicina associada a Isoniazida por mais 7 
meses. 
e) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Estreptomicina 
por 2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida por 
mais 4 meses. 
 
23. “A Encefalopatia Hipertensiva é um estado agudo, 
conseqüente à elevação rápida da pressão arterial por 
várias doenças, como toxemia gravídica, glomerulonefrite 
aguda, feocromocitoma ou hipertensão maligna”. No 
tratamento da encefalopatia hipertensiva o fármaco de 
escolha é o nitroprussiato de sódio com o objetivo de 
reduzir a pressão arterial média na primeira hora em: 
 
a) 10 a 20%. 
b) 30 a 40%. 
c) 50 a 60%. 
d) 70 a 80%. 
e) 90 a 100%. 

24. De acordo com o Manual de Rotinas Para Atenção ao 
AVC (2013), o tempo limite para que pacientes com quadros 
de AVCI possam ser trombolizados é de. 
 
a) 3 horas. 
b) 4,5 horas. 
c) 6 horas. 
d) 8 horas. 
e) 10 horas. 
 
25. A Espondilite Anquilosante é uma doença de caráter 
inflamatório, crônico e progressivo que afeta primariamente 
as articulações sacroilíacas e o esqueleto axial (coluna 
vertebral), e, com menor frequência, as articulações 
periféricas e outros órgãos extra-articulares. Qual a 
manifestação extra-articular mais comum que pode preceder 
a espondilite anquilosante? 

 
a) Inflamação nos cólons. 
b) Bloqueio atrioventricular. 
c) Insuficiência aórtica. 
d) Inflamação no íleo. 
e) Uveíte anterior aguda. 
 
26. Sobre a  Osteoartrite analise as proposições abaixo e 
marque a alternativa CORRETA. 
 
a) A dor articular da osteoartrite está relacionada com o 
repouso. 
b) É a mais comum das doenças reumáticas que se 
manifesta em ambos os sexos. 
c) Evidência radiográfica de osteoartrite é comum nos 
indivíduos com menos de 40 anos. 
d) Afeta comumente punhos, cotovelos e tornozelos. 
e) Os achados radiográficos da osteoartrite se correlacionam 
diretamente com a intensidade da dor. 
 
27. No exame de um paciente negro, 18 anos, apresentando 
Síndrome Anêmica, Esplenomegalia e Teste de Afoiçamento 
Positivo o diagnóstico provável é: 
 
a) Microesferocitose hereditária. 
b) Anemia intermediária. 
c) Anemia falciforme. 
d) S-talassemia. 
e) Talassemia intermédia. 
 
28. Em paciente que apresenta quadro de febre de origem 
indeterminada, o achado que NÃO sugere infecção 
bacteriana é: 
 
a) Leucocitose, com desvio à esquerda. 
b) Proteína C-reativa maior que 100mg/l. 
c) Teste com naproxeno positivo.  
d) Febre com duração superior a um ano. 
e) Presença de mialgia e artralgia. 
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29. Trata-se do sintoma menos freqüente em pacientes 
com Síndrome da Fadiga Crônica. 
 
a) Perda de peso. 
b) Dificuldade de concentração.  
c) Dor muscular. 
d) Insônia. 
e) Dor precordial. 
 
30. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que 
NÃO consta na Lista de Notificação Compulsória - LNC, 
referente às doenças, agravos e eventos de importância 
para a saúde pública de abrangência nacional em toda a 
rede de saúde, pública e privada. 
 
a) Erisipela. 
b) Leptospirose. 
c) Tuberculose. 
d) Dengue. 
e) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências. 
 
31. Segundo o Código de Ética Médica - Resolução 
(1931/2009) - Capítulo III - Responsabilidade profissional. 
É vedado ao médico: EXCETO 
 
a) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento 
médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando 
vários médicos tenham assistido o paciente. 
b) Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias 
ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser 
devidamente comprovado. 
c) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência. 
d) Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes 
sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.  
e) Deixar de atender em setores de urgência e 
emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo 
a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por 
decisão majoritária da categoria. 
 
32. O Capítulo II do Código de Ética Médica - Resolução 
(1931/2009) trata dos Direitos dos médicos.   Sobre este 
assunto, analise as proposições abaixo e marque a 
resposta CORRETA. 
 
a) Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade profissional, o 
tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo 
de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo. 
b) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua 
modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se 
qualquer ação em células germinativas que resulte na 
modificação genética da descendência. 
c) Opor-se à realização de junta médica ou segunda 
opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante 
legal. 

d) Revelar informações confidenciais obtidas quando do 
exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência 
dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o 
silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da 
comunidade. 

e) Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de 
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo 
comunicar o fato aos empregadores responsáveis. 
 
33. Os objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS são, 
com EXCEÇÃO: 
 
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 
b) A assistência às pessoas por intermédio das ações de 
promoção, proteção, recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
c) Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução 
da vigilância sanitária e de assistência integral, inclusive 
farmacêutica, com exceção da saúde do trabalhador que é 
regida pela NR 32 que é a norma regulamentadora da 
segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
d) A participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico é um campo de atuação do 
SUS, assim como a ordenação, da formação de recursos 
humanos na área de saúde. 
e) A responsabilidade com a vigilância nutricional e 
orientação alimentar e a formulação e execução da política 
de sangue e seus derivados. 
 
34. Com relação ao conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público que constituem 
o Sistema único de Saúde analise as alternativas abaixo e 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) A vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde. 
b) A vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 
problemas sanitários, mas os decorrentes do meio ambiente 
não são de sua responsabilidade. 
c) A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos. 
d) A saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que 
se destinam através das ações de vigilância epidemiológica 
e vigilância sanitária à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores. 
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e) A vigilância Sanitária abrange o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com 
a saúde. 
 
35. Compete à direção Estadual do SUS, EXCETO: 
 
a) Promover a descentralização para os municípios, dos 
serviços e das ações de saúde. 
b) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do SUS. 
c) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e 
executar, mas não supletivamente as ações e os serviços 
de saúde. 
d) Coordenar e, em caráter complementar, executar as 
ações e serviços da saúde do trabalhador. 
e) Em caráter suplementar, formular, executar, 
acompanhar e avaliar a política de insumos e 
equipamentos para a saúde. 
 
36. O Município de São Roberto do Maranhão foi criado 
por intermédio da Lei  
 
a) Nº 6.188 de 10 de novembro de 1994. 
b) Nº 6.818 de 20 de novembro de 1994 
c) Nº 8.188 de 10 de novembro de 1994 
d) Nº 8.818 de 10 de novembro de 1997 
e) Nº 6.288 de 20 de dezembro de 1994 
 
37. Aponte, dentre as cidades indicadas nas alternativas 
seguintes, aquela que se situa no extremo norte da 
microrregião na qual se encontra o Município de São 
Roberto Maranhão 
 
a) Lago Verde 
b) Bom Lugar 
c) Pio XII 
d) Igarapé do Meio 
e) São Mateus do Maranhão 
 
38. O bioma dominante no norte da microrregião do Médio 
Mearim é 
 
a) Cerrado 
b) Cocais 
c) Caatinga 
d) Amazônia 
e) Cerrado-Amazônia 
 
39. A cidade de maior representação econômica (e 
política) da microrregião do Médio Mearim é a cidade de 
Bacabal, sendo, assim, considerada, por alguns autores, 
como “a capital do Médio Mearim”. 
 

A atividade agrícola (lavoura) de maior importância para 
esse município é 
 
a) feijão 
b) mandioca 
c) arroz 

d) milho 
e) banana  
 
40. Segundo o IBGE, conforme o último censo disponível, o 
PIB per capita a preços correntes no Município de São 
Roberto, é próximo de 
 
a) R$1.900,00 
b) R$2.300,00 
c) R$2.700,00 
d) R$3.100,00 
e) R$3.900,00 
 
 
 




