PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
Concurso Público para o Provimento do cargo de

MÉDICO PLANTONISTA

Leia atentamente as seguintes instruções.

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno de Provas, com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) O CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas da prova, correspondendo cada
questão a uma “única” alternativa.

c) O candidato deve:
- procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que está respondendo;
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu;
- Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA, conforme o exemplo:
A

B

C

D

E

Atenção
- marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa
questão.
- responda todas as questões.
02. Verifique se o número de páginas está em ordem e o número de questões estão enumeradas de (01 a
40). Ocorrendo qualquer alteração, notifique o fiscal, imediatamente, reclamando um outro caderno.
03. Não será permitida reclamação referente à natureza das questões. Em caso de discordância em
relação às mesmas, o candidato poderá recorrer, apresentando recurso no prazo e na forma
estabelecidos no Edital.
04. O CARTÃO-RESPOSTA dispõe de espaço indicado para assinatura do candidato, que deve ser igual
a que consta em seu documento de identidade.
05. O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas.
06. O candidato só poderá ausentar-se do local de realização das provas, após 01 hora de início da
mesma.
07. O candidato não poderá sair com o Caderno de Questões.
- as provas estarão disponibilizadas, a partir do segundo dia útil após a data da realização das provas,
no site www.institutoludus.com.br.
08. Será excluído do exame o candidato que:
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) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o CartãoResposta;
c) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
d) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01. A Revista Época, de 26/maio/2010, traz matéria sobre
cientista que criou célula sintética, comandada por
seqüenciamento genético 100% sintético:

03. Leia o fragmento de texto seguinte:
Em sua fala, o conferencista Astrobaldo Ferreira,
dissertando sobre pesquisas que possibilitam a criação em
laboratório de células sintéticas, assim se expressou:
“Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da
comunidade científica, e que, provavelmente, fazem
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o
anúncio de descobertas, prometem respostas que ainda
estão por vir.”
Dos termos grifados acima, há dois que exercem a mesma
função sintática e estão juntos na alternativa:

Astrobaldo Ferreira, foi convidado a proferir uma palestra
sobre o tema, no CISFA (Colégio Industrial São Francisco
de Assis, em Floriano), dissertando sobre as recentes
pesquisas e investigações com fim da produção de células
sintéticas e as implicações destas pesquisas no âmbito da
ética e da legalidade, em determinado momento, assim
disserta.
“Na condução das pesquisas, como na apresentação e
utilização de seus resultados [...] em vista de suas
implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses
zelos poderiam até tornar as investigações ilícitas.”
O termo que substitui o trecho grifado acima, sem alteração
de sentido, é:
A) já que.
B) ainda que.
C) posto que.
D) apesar de que.
E) haja visto que.
02. Analise as assertivas seguintes e indique aquela em que
a palavra destacada tem um sinônimo corretamente
indicado ao contexto é:
A) O servidor público deve ter sempre suas atitudes ditadas
pela ética. – impostas
B) Na totalidade de seus artigos, a Lei Ambiental reitera
basicamente que som além do limite permitido implica crime
– regulamenta
C) A falta de zelo nas investigações sobre células sintéticas
podem tornar as investigações ilícitas. – perigosas
D) O perfil dos convocados por Dunga e as ausências de
Ganso e Neymar na convocação da seleção brasileira
corroboram a idéia que Dunga é adepto do futebol europeu
– contrariam
E) A Polícia Militar do Maranhão está diuturnamente a
postos – 24 horas por dia.

A) “alguns elementos” – “comunidade científica”
B) “experimentos humanos” – “o anúncio”
C) “provavelmente” – “respostas”
D) “alguns elementos” – “rigor ético”
E) “experimentos humanos” – “respostas”.
04. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome
relativo atende ao que dita a denominada norma culta.
A) O passado demonstrou que as guerras exterminaram
boa parte da população onde há disso provas documentais.
B) As bolas de futebol foram distribuídas em aldeias pobres
da África cujas crianças nunca viram uma bola de futebol de
verdade.
C) O futebol arte, que o fim pode estar próximo, pode
conviver com o futebol-Dunga.
D) Astrobaldo parava de ler o livro (Crepúsculo) que
gostava para refletir sobre a vida.
E) O sonho de Astrobaldozinho era aprender a ler onde
contou com a ajuda de sua vizinha.
05. Assinale a assertiva em que todas as palavras são
acentuadas pela mesma razão.
A) “Brasília”, “prêmios”, “vitória”.
B) “elétrica”, “hidráulica”, “responsáveis”.
C) “sérios”, “potência”, “após”.
D) “Goiás”, “já”, “vários”.
E) “Solidária”, “área”, “após”.
06. Observe a relação entre a primeira e a segunda oração
do período:
“É interessante que isso aconteça para que professores
e crianças discutam e argumentem” (Astrobaldo Ferreira,
in Palestra sobre a necessidade de se observar a ética ou a
bioética no caso das recentes pesquisas sobre células
sintéticas)
Em qual dos períodos a seguir a oração iniciada pelo
conetivo “que” apresenta, em relação à oração principal,
função sintática idêntica à destacada no exemplo dado:
A) Esse exercício forma crianças que sabem questionar.
B) O professor pediu que ele registrasse muitas coisas.
C) O objetivo do exercício é que a criança aprenda a
raciocinar.
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D) Diz-se que a bioética não tem valor.
E) A professora quer somente isto: que os alunos
raciocinem.
07. Analise a classe das palavras destacadas e numeradas
no período (numeração à frente da palavra destacada) a
seguir.
“Mas esse conhecimento é sem(1) valor se(2) não for a
conclusão de(3) algo(4) que se(5) construiu” (AF)
Pertencem à mesma classe:
A) 1 e 2
B) 1 e 3
C) 2 e 4
D) 2 e 5
E) 3 e 5
08. Observe o quadro com alguns processos de formação
de palavras.

10. No período: “Recordo céus estrelados, chuva nas
flores, frutas maduras, casas fechadas, estáticas (...)”, as
palavras, em negrito, devem ser consideradas, de acordo
com a sua classificação morfológica, na seguinte sequência:
A) verbo, adjetivo, substantivo, pronome.
B) adjetivo, substantivo, preposição, advérbio.
C) verbo, substantivo, pronome, conjunção.
D) verbo, adjetivo, preposição, pronome.
E) verbo, substantivo, substantivo, adjetivo.

ESPECÍFICO
11. No paciente vascular, os procedimentos clínicos
utilizados para diagnosticar são:
A) História clínica – Inspeção – palpação - ausculta
B) Arteriografia
C) Flebografia
D) Pletismografia
E) Linfocintigrafia
12. Na vigilância em saúde para o controle da tuberculose,
considera-se caso suspeito de tuberculose pulmonar todo
indivíduo que apresente:

As palavras “chatíssimo” e “socialista” correspondem,
respectivamente, às seguintes combinações:
A) A1, B1
B) A2, A2
C) B1, B2
D) A2, B2
E) B1, A1
09. Há palavras que servem como elementos de coesão e
coerência de um texto. Entre elas, encontramos as
classificadas, morfologicamente, como conjunções.
“(...) li os livros de histórias infantis, e os de adultos: mas
estes não me pareciam tão interessantes(...)”
No período, acima, aparece a conjunção “mas”. Assinale a
afirmativa correta, conforme o seu significado no texto.
A) tem um sentido de adição.
B) significa uma junção, soma de ideias.
C) traduz uma ideia de contradição.
D) adquire um sentido de alternância ao externar o
pensamento.
E) não é uma conjunção adversativa.

A) tosse seca há 4 semanas, sem febre ou outra
sintomatologia;
B) sintomatologia clínica e perda de apetite há pelo menos
duas semanas, mesmo sem tosse;
C) sintomatologia clínica, perda de apetite e peso, e tosse
produtiva há quatro semanas;
D) tosse produtiva e sintomatologia clínica, febre, perda de
apetite e peso, há no mínimo três meses;
E) tosse produtiva, febre e perda de apetite há uma
semana.
13. A Hanseníase é uma das doenças prioritárias para as
ações de vigilância no Programa de Saúde da Família.
Sobre as características da hanseníase analise as
afirmativas a seguir:
I - Possui hoje tratamento, mas não cura.
II - Os bacilos são liberados diariamente nas secreções
nasais de pacientes lepromatosos não tratados.
III - É de baixa patogenicidade.
IV - Seu período de incubação é, em média, de três meses.
V - O principal modo de transmissão é o contato direto,
sendo altamente contagiosa.
Assinale as afirmativas corretas:
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
B) apenas as afirmativas I e V estão corretas;
C) apenas as afirmativas IV e V estão corretas;
D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
E) apenas as afirmativas II e V estão corretas.
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14. Sobre a Tuberculose é incorreto afirmar:

19. Quanto à hipertensão não podemos afirmar que:

A) A BCG é uma forma de prevenção das formas mais
graves da doença.
B) É transmitida por gotículas aerossóis com a doença
tuberculose ativa nos pulmões quando a pessoa tosse, fala,
espirra ou cospe.
C) A baciloscopia é uma exame realizado com o escarro do
paciente suspeito de ser vítima de tuberculose, colhido em
um pote estéril. O exame deve ser feito pela manhã, com o
paciente ainda em jejum.
D) A prova tuberculínica, isoladamente é uma das formas
de diagnóstico da doença.
E) A rifampicina, droga utilizada no tratamento da
tuberculose, interfere na ação dos contraceptivos orais.

A) Quem sofre de hipertensão arterial terá que fazer seu
controle por toda a vida.
B) O risco diminui com a idade.
C) Ao medir a pressão do paciente o mesmo deve deixar o
braço tenso nem é recomendável que fale durante o
procedimento.
D) O diagnóstico da hipertensão arterial é estabelecido pelo
encontro de níveis tensionais acima dos limites superiores
da normalidade (140/90 mmHg) quando a pressão arterial é
determinada através de metodologia adequada e em
condições apropriadas.
E) A hipertensão arterial pode ser sistólica e diastólica.

15. Das opções abaixo assinale a que ocorre no estágio
mais precoce das úlceras de pressão.
A) Eritema persistente.
B) Descamação localizada.
C) Dor localizada.
D) Palidez persistente.
E) Micro-vesículas intactas.
16. As drogas abaixo são adequadas para o controle do
processo inflamatório da artrite reumatóide a longo prazo e
já foram denominadas “modificadoras do curso da doença”.
Há apenas uma exceção. Assinale-a:
A) Corticóides.
B) Sulfazalazina.
C) Ciclosporina.
D) Penicilamina.
E) Methotrexato.
17. Quanto à Pneumonia assinale a alternativa incorreta:
A) A fisioterapia respiratória é ineficaz nesse caso.
B) Quando as pessoas estão resfriadas ou gripadas
estão mais susceptíveis a adquirirem pneumonia.
C) A respiração pode ficar mais curta e dolorosa.
D) Em casos mais graves, a coloração da pele pode
ficar azulada.
E) O exame do escarro é muito importante para
tentar identificar o germe causador da pneumonia.
18. Com relação à Gastrite podemos afirmar que, exceto:
A) Histórico clínico e endoscopia são fundamentais para o
diagnóstico.
B) A dor da gastrite é circunscrita.
C) A gastrite sempre implica em úlcera ou câncer.
D) Pode ser causada por diversos fatores diferentes.
E) Pode ser completamente assintomática.

20. Das emergências clínicas, a parada cardiorespiratória
ocorre na maioria das vezes fora do ambiente hospitalar.
Sobre esta situação, é correto afirmar que:
A) A modalidade mais freqüente de parada cardíaca no
adulto é a taquicardia ventricular sem pulso.
B) O treinamento de leigos no suporte básico de vida
poderia evitar a morte de 30 mil vítimas anuais de morte
súbita no Brasil.
C) O socorro básico (ABC) é um conjunto de procedimentos
de emergência que devem ser executados apenas por
profissionais da área da saúde e incluem a desfibrilação
elétrica, intubação traqueal e a administração de
medicamentos.
D) Após a aplicação do suporte básico de vida,
permanecendo o pulso ausente, devem ser continuadas as
manobras de ressuscitação cardiopulmonar, intubação
traqueal e acesso venoso.
E) O uso de desfibrilador elétrico deve ser indicado somente
após a confirmação de fibrilação ventricular ou taquicardia
ventricular sem pulso.
21. Na emergência hipertensiva com aneurisma dissecante
da aorta é contra-indicado o uso de:
A) Nitritos.
B) Trimetafan.
C) Diazóxido.
D) Furosemida.
E) Nitroprussiato de sódio.
22. Paciente de 45 anos foi diagnosticado com doença
pulmonar obstrutiva crônica(DPOC). Analise, referente a
doença anterior, os seguintes pontos:
I. Nos fumantes, a espirometria é o pior teste para identificar
a DPOC.
II. A antibioticoterapia preventiva é uma conduta que
aumenta a probabilidade de melhora da função pulmonar.
III. Paciente com hipoxemia crônica, tem melhoras no
prognóstico de DPOC estável crônica através da
oxigenioterapia suplementar.
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IV. 15 a 20% dos fumantes têm DPOC clinicamente
irrelevante.

27. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica
apresenta pneumonia por cocobacilo gram-negativo. Esse
agente infeccioso é:

São considerados pontos indicadores importantes apenas:
A) I e II
B) III e IV
C) II, III e IV
D) I e IV
E) II e III
23. Estabeleça um paralelo comparativo entre apendicite
aguda(AA) e doença inflamatória pélvica(DIP), a seguir
assinale a alternativa correta:
A) A febre está presente apenas na apendicite aguda, tal
sintoma não pode ser notado na doença inflamatória
pélvica.
B) Na AA a dor é mais localizada, já na DIP a dor está no
baixo ventre e é do tipo difusa.
C) As náuseas são mais precoces e freqüentes na DIP.
D) Os procedimentos para confirmação do diagnóstico
diferencial entre as duas afecções são vários, exceto a
videolaparoscopia.
E) A leucocitose tende a ser mais pronunciada na DIP.
24. Assinale a alternativa correta com relação a DPOC.
A) A melhora no desempenho do teste da caminhada dos
seis minutos é observada com o correto tratamento
medicamentoso, porém não após a reabilitação pulmonar.
B) Estratégias que melhorem a hiperinsuflação pulmonar e
a correção nutricional com tentativa de melhora do trabalho
muscular têm impacto na qualidade de vida, porém não
na mortalidade.
C) A relação ventilação/perfusão é similar no enfisema e na
bronquite crônica.
D) Os corticoides inalatórios devem ser usados
precocemente para evitar a deterioração da função
pulmonar.
E) A presença de hipertensão pulmonar pode ser tratada
com inibidores do receptor de endotelina e sildenafil.
25. Na cirrose hepática, o líquido ascítico deve mostrar:
A) Citologia maligna positiva.
B) Alto teor de proteína.
C) Densidade menor que 1.016.
D) Leucometria maior que 1.000/mm³.
E) Hemorragia.

A) Staphylococcus aureus;
B) Haemophilus influenzae;
C) Klebsiela pneumoniae;
D) Streptococcus pyogenes;
E) Escherichia coli.
28. Na artrite reumatóide, a sinovite palmar pode resultar
numa neuropatia compressiva conhecida como:
A) Cisto de Baker;
B) Síndrome do Túnel do Carpo;
C) Dedo em Martelo;
D) Síndrome de Felty;
E) Deformidade em Pescoço de Cisne.
29. Um paciente atendido em emergência com traumatismo
cranioencefálico tem alto risco de lesão intracraniana
quando apresenta:
A) Amnésia
B) Tontura
C) Sinal focal
D) Laceração de couro cabeludo
E) Lesão facial
30. A respeito da embolia pulmonar, qual a alternativa
correta?
A) Na embolia pulmonar sub-maciça (pequena) ocorre
hipotensão arterial, síncope, dor torácica pleurítica e
hemoptise.
B) O ecocardiograma transesofágico tem elevada
especificidade e sensibilidade, podendo ser realizado à
beira do leito, permitindo a visualização de trombos em
tronco da pulmonar e seus ramos principais.
C) Na radiografia de tórax o sinal mais frequente e
específico é a condensação pulmonar em cunha sem
broncograma.
D) Para a realização da ressonância nuclear magnética
(RNM) e da tomografia helicoidal (TC) do tórax é utilizado
contraste iodado não iônico, sendo que na RNM a
quantidade de contraste utilizado é 10% da dose da TC.
E) A gasometria arterial,o ECG e d-dímero apresentam alta
especificidade e sensibilidade diagnóstica.

26. É complicação metabólica na insuficiência renal aguda:
A) hipercalcemia;
B) hipomagnesemia;
C) hipercalemia;
D) hipofosfatemia;
E) hipernatremia.
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31. A respeito do tratamento da hipertensão arterial em
situações especiais, qual a afirmativa correta?
A) Nos pacientes idosos devem ser utilizados:
alfabloqueadores, inibidores de ECA e diuréticos tiazídicos.
B) Em mulheres jovens devem ser evitados os inibidores
de ECA e AT2, em virtude da possibilidade de gravidez.
C) O aparecimento de hipertensão arterial em mulheres que
estão usando anticoncepcionais orais deve ser tratado com
Inibidor de ECA associado com bloqueador de canal de
cálcio.
D) Em afrodescentes está contra-indicado uso de inibidor
de ECA e AT2.
E) Nos pacientes com hipertensão arterial e insuficiência
cardíaca deve ser utilizado digital.
32. A respeito da litiase urinária, qual a alternativa correta?
A) Acomete mais frequentemente mulheres na faixa etária
da 3ª à 4ª década.
B) A urografia excretora apresenta melhor resultado durante
a crise aguda dolorosa, ocasião em que deve ser realizado
o exame.
C) A tomografia helicoidal deve ser contrastada para
demonstrar a presença de cálculos em ureter proximal.
D) Cálculos em bexiga podem ser tratados por cirurgia
convencional, cistolitripsia transuretral ou percutânea e
LECO (litotripsia extracorpórea com ondas de choque).
E) Pacientes com cálculos secundários a hipercalciúria
necessitam fazer uso de Inibidor da Xantina-Oxidase
(Allopurinol)
33. Paciente com pneumonia comunitária grave não tem
indicação de internamento hospitalar se apresentar:
A) Alteração do sensório.
B) Acidente vascular cerebral.
C) Alcoolismo.
D) Leucocitose maior que 10.000/mm³.
E) DPOC.
34. Sobre o diagnóstico da insuficiência renal crônica (IRC),
assinale a alternativa incorreta:
A) A elevação da creatinina sérica e o melhor marcador
para avaliar a função glomerular.
B) O clearance de creatinina na urina de 24h avalia a
filtração glomerular.
C) Em idosos a função glomerular pode diminuir como parte
do processo de envelhecimento, sendo necessário utilizar
vários parâmetros para avaliação da função renal.
D) A ocorrência de proteinuria persistente e marcadora de
lesão renal em pacientes hipertensos.
E) A presença de proteinuria elevada e persistente e fator
de progressão para a fase terminal da IRC.

35. Diabetes mellitus deverá ser investigado em indivíduos
assintomáticos adultos, com idade inferior a 45 anos que
apresentem:
A) Índice de Massa Corporal menor que 25kg/m2.
B) Atividade física e pratica esportiva regulares.
C) Baixa estatura.
D) Hipertensão arterial compensada.
E) Antecedente de asma brônquica na infância.

CONHECIMENTOS LOCAIS
36. Analise as assertivas seguintes:
I. O município de Sucupira do Norte faz fronteira, ao Sul,
com São Domingos do Azeitão.
II. Sucupira do Norte faz fronteira, ao Norte, com Colinas e
Paraibano.
III. O Município de Jatobá(MA), embora não faça fronteira
com Sucupira do Norte, se situa ao Norte de Sucupira do
Norte e se encontram na mesma Microrregião.
Assinale:
A) se correta I, apenas.
B) se corretas I e II, apenas.
C) se correta II, apenas.
D) se corretas II e III, apenas.
E) se correta III, apenas
37. Sucupira do Norte está cravada na Mesorregião:
A) Sul Maranhense.
B) Leste Maranhense.
C) Norte Maranhense.
D) Oeste Maranhense.
E) Centro Maranhense.
38. Sucupira do Norte está cravada na Microrregião:
A) Chapadas do Alto Itapecuru.
B) Gerais de Balsas
C) de Colinas
D) Chapadas das Mangabeiras.
E) do Nordeste maranhense.
39. Observe a figura seguinte, que representa a
Microrregião na qual está cravado o Município de Sucupira
do Norte.
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Se o número 13 representa Sucupira do Riachão, o
Município de Sucupira do Norte será representado pelo
número:
A) 09
B) 02
C) 06
D) 12
E) 07
40. Assinale a alternativa incorreta.
A) A área integrante do atual município de Sucupira do
Norte foi desmembrada de Mirador.
B) Pela lei nº 2.153, de 16 de novembro de 1961, foi a
povoação elevada à categoria de município, com o nome de
Sucupira do Norte.
C) Segundo o IBGE (Censo de 2008), a laranja e a banana
(em cacho) são as duas únicas culturas (lavoura)
permanetes com produção relevante no Município
D) .O nome do Município de “Sucupira” advém do fato da
existência de muita sucupira (árvore) no município.
E) Arroz, cana-de-açúcar, fava, feijão, melancia, mandioca,
milho, soja são, segundo o IBGE, lavouras (culturas)
temporárias com produção relevante no Município de
Sucupira do Norte.
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