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          ESTADO DO MARANHA O 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ -MA 
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

MÉDICO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.primeiracruz2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: MÉDICO 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES  DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Nessa sociedade neoliberal que respira uma cultura globocolonizadora, consumista, a 1 

verdadeira cultura é substituída pelo entretenimento. Busca-se formar consumidores e não cidadãos. 2 

Menos razão e mais emoção. Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso espírito e nossa consciência. 3 

Ora, como o sistema multiplicará os seus lucros se as pessoas tiverem senso crítico e refinamento 4 

espiritual? 5 

.................................................................................................................................................. 6 

A receita de sucesso do sistema é tornar o supérfluo necessário. Fazer com que o consumidor 7 

prefira perder a cabeça a ver desaparecer das prateleiras o seu xampu preferido... Ninguém liga a 8 

televisão para ver anúncios. Exceto a televisão a cabo, ninguém paga para ver televisão. Ela vive dos  9 

anunciantes. Mas precisa de programas e telejornais para atrair o telespectador. Tudo bem pensado para 10 

distraí-lo, entretê-lo, sem  incomodá-lo e muito menos leva-lo a perceber que a realidade contém      11 

fatos e verdades que o  senso comum ignora. 12 

Já pensou a televisão exibindo uma série sobre a dívida externa brasileira e seus efeitos na 13 

economia nacional e na qualidade de vida do povo? Não daria ibope (....) 14 

A força do sistema reside em seu poder de sedução. Ele mexe com a mente e o coração das 15 

pessoas. Acena com riqueza fácil, beleza fácil, poder fácil, desde que se adotem os seus valores: 16 

acumular, competir, ficar-na-sua, não se envolver com problemas alheios e causas coletiva. Imprima à 17 

sua vida o doce embalo dos filmes de Hollywood. Ou você conhece algum vencedor sem uma boa     18 

dose de egoísmo? 19 

Assim, o sistema desumaniza. E quando a desumanização aparece na forma de violência 20 

urbana (por que os pobres ficariam isentos da sedução da riqueza?), então o sistema grita:  “Basta! 21 

Desarmem-se!” Ora, como desarmar-se num sistema que induz a desamar? Conhece algum vencedor 22 

preocupado com a sorte de 50 milhões de pobres e dos 21 milhões de  miseráveis que existem no  23 

Brasil? 24 

 
FREI BETTO. Como deixar-se MOLDAR pelo sistema. IN:  caros Amigos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: MÉDICO 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir 

 

(A) Entretenimento e cultura são incompatíveis no 

mundo atual. 

(B) O entretenimento destrói o senso crítico dos 

cidadãos conscientes. 

(C) A cultura de massas é a solução contra o 

consumismo da sociedade neolíberal. 

(D) O sistema entraria em crise se os cidadãos 

tivessem, pelo menos, capacidade de 

discernimento: 

 

02) Para o autor, 

 

(A) A conduta das pessoas leva a V a emitir 

programas de baixa qualidade. 

(B) Os cidadãos se voltam para o consumo como 

meio de esquecer os problemas sociais. 

(C) Os modelos de sucesso impostos pela mídia 

revelam-se materialistas e desumanos. 

(D) Os telespectadores são seduzidos pelos 

exemplos de sucesso fácil que presenciam no 

seu convívio social. 

 

03) A alternativa em que a substituição, proposta 

à direita mantém o significado original do 

termo transcrito  é: 

 

(A) Isentos (L.21)  - imunes.  

(B) "consumista" (L.1) — desgastante. 

(C) "supérfluo”(L.7) — abundante. 

(D) "dose” (L.19) — mistura.  

 

04) Pode ser retirado do texto, sem alterar o 

sentido do contexto, o termo: 

 

(A)  “seus” (L.13) 

(B) “os” (L.4) 

(C) “com” (L.15) 

(D) “quando” (L.20) 

 

05) Sobre a pontuação usada no texto/.pode-se 

afirmar:   : 

 

(A) Os parênteses da linha 21 isolam uma 

reflexão. 

(B) Os dois-pontos da linha 21 introduzem  uma 

enumeração.  

(C) As aspas da linha 21/22 indicam ironia. 

(D) As reticências da linha 8 sugerem hesitação. . 

 

 

 

 

06) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é: 

 

(A) "de" (L.7) - dimensão. 

(B) "para" (L.10) - direção. 

(C) "sobre" (13) -  assunto.  

(D) "sem" (L.18) -  referência. 

 

07) Passando-se a oração "a verdadeira cultura é 

substituída pelo entretenimento." (L.1/2) para 

voz ativa, a forma verbal correspondente a "é 

substituída" ficará sendo: 

 

(A) substituía. 

(B) substituiu. 

(C) substituirá. 

(D) substitui. 

 

08) Observe a frase:  

 

"Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso 

espírito e a nossa consciência." (L.3). 

 

Sobre a frase em destaque, é correto afirmar: 

(A) O  período  é  composto  por  coordenação  e 

subordinação. 

(B) O vocábulo "que" exerce função subjetiva. 

(C) O termo "Cultura" é o agente da ação verbal. 

(D) A palavra "tudo" modifica o nome. 

 

09) Os termos "desde que" (L.16) e "Assim" 

(L.20), no texto, expressam, respectivamente, 

ideias de 

 

(A) condição e conclusão. 

(B) tempo e causa. 

(C) concessão e explicação. 

(D) alternância e comparação. 

 

10) Exerce a mesma função sintática que o termo 

"de egoísmo" (L.19) a expressão: 

 

(A) "das prateleiras" (L.8). 

(B) “da riqueza" (L.21). 

(C) “do povo” (L.14). 

(D) "da sedução" (L.21). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: MÉDICO 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

11) Sobre hardware e software, analise: 

 

I. O Software refere-se a todos os elementos de 

programação de um sistema de computação, 

isto é, todos os programas, sejam de 

aplicação ou básicos do sistema, contrastando 

com a parte física e visível do sistema, o 

hardware. 

II. O Hardware é um conjunto de equipamentos 

que constituem o computador. Trata-se da 

parte física do sistema, todos seus elementos 

visíveis, partes mecânicas, elétricas, 

magnéticas, entre outros. Contrasta com a 

outra parte do sistema de computação, o 

software. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) As afirmativas I e II estão corretas. 

(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

12) O formato padrão ao salvar um arquivo de 

texto do aplicativo BrOffice Writer é: 

 

(A) doc 

(B) docx 

(C) xls 

(D) odt 

 

13) No Microsoft Word 2010 a função do atalho 

Ctrl+W é: 

 

(A) Refazer a última ação feita. 

(B) Fechar o documento sendo editado. 

(C) Localizar um trecho de texto no documento. 

(D) Alinhar o texto selecionado à direta. 

 

14) Sobre o aplicativo Microsoft Excel 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A função =SOMA permite somar apenas os 

valores de um intervalo contíguo. 

II. A função =EXATO compara se dois textos são 

diferentes. 

III. A função =CONT.SE conta o número de 

células que respeitam um certo critério. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

(B) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

15) O Backdoor é um programa que: 

 

(A) Monitora as atividades do usuário e envia 

essas informações à terceiros. 

(B) Permite que o computador tenha uma 

proteção a mais contra ataques de terceiros. 

(C) Envia mensagens eletrônicas indesejadas por 

ou não solicitadas, muito utilizado para a 

propagação de outras ameaças. 

(D) Permite que um invasor tenha acesso a um 

computador comprometido. 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

16) Sendo A={∅, {3}} então: 

 

(A) ∅ ∉ A 

(B) {3}  ∉ A 

(C) ∅ ⊄ A 

(D) {3}  ∈ A 

 

17) Quais desses números são irracionais? 

 

(A) 4 e √9 

(B) √5 e −√5 

(C) √32
5

 e √16
4

 

(D) √27
3

 e √81
4

 

 

18) Dados os conjuntos 𝑈 = {1,3,5,6} e seus 

subconjuntos, 𝐴 = {3,5} e 𝐵 = {1,6} então: 

(𝐴𝑈𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ∩ 𝐵 será: 

 

(A) ∅ 

(B) 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(C) 𝐴 ∪ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

(D) �̅� 

 

19) A raiz de 1000% será: 

 

(A) 10% 

(B) 100% 

(C) 1000% 

(D) 10000% 

 

20) As raízes da equação: 𝑥2 − 6𝑥 + 10 = 0 

representam: 

 

(A) Nº(s) Inteiro(s). 

(B) Nº(s) Natural(s). 

(C) Nº(s) Inteiros positivos. 

(D) Números Complexos. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: MÉDICO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

21) Doença infecciosa potencialmente grave, 

causada por parasitas (protozoários do gênero 

Plasmodiumque são transmitidos de uma 

pessoa para outra pela picada de mosquito de 

gênero Anopheles: 

 

(A) Anemia ferropriva 

(B) Doença de Crohn 

(C) Malária 

(D) Doença de Chagas 

 

22) João Gustavo é uma criança de 10 anos e 

durante o último feriado deu entrada no 

hospital da cidade com um quadro de abdome 

agudo. O médico que o atendeu logo 

suspeitou de:  

 

(A) Lesihmaniose 

(B) HIV 

(C) Catapora 

(D) Rubéola 

 

23) A esquistossomose é uma doença crônica que 

tem como agente causador,platelmintos 

parasitas e multicelulares do género 

Schistosoma. É a mais grave forma de 

parasitose por organismo multicelular, 

matando centenas de milhares de pessoas por 

ano. Ana Maria está na fase toxêmica da 

esquistossomose, esta apresenta: 

 

(A) febre, tosse, moleza no corpo, falta de apetite 

e, às vezes,diarréia. 

(B) prisão de ventre ou diarréia com muco e 

sangue, tontura e dor abdominal. 

(C) aumento do fígado e febre muito alta, 

podendo ter convulsões. 

(D) aumento do fígado e baço, dor de cabeça e 

tontura. 

 

24) Sr. João é cidadão nascido e residente na 

cidade de Nina Rodrigues. Recentemente, foi 

tentar melhorar de vida trabalhando no 

garimpo na Guiana Francesa e lá apresentou 

na perna direita uma lesão ulcerada de três 

centímetros de diâmetro, bordos elevados e 

fundo granuloso. Pode-se suspeitar de: 

 

(A) Doença de Chagas. 

(B) Leishmaniose visceral. 

(C) Leishmaniose Tegumentar Americana. 

(D) Hanseniase. 

25) Um processo infeccioso está associado a 

organismos patogênicos microscópicos em 

especial, vírus , bactérias e fungos e  uma das 

complicações na ferida cirúrgica é a infecção. 

Além da região se apresentar quente e 

dolorida, pode-se identificar 
 

(A) anasarca. 

(B) leucopenia. 

(C) bradicardia. 

(D) leucocitose. 
 

26) O agente causador da leishmaniose apresenta, 

em sua forma amastigota, preferência para 

seu desenvolvimento no organismo 

parasitado, um tipo celular que tem 

importante papel no sistema imunológico. 

Indique esta célula: 
 

(A) medula óssea 

(B) osteoblastos 

(C) osteoclastos 

(D) macrófagos  
 

27) Um medicamento para que desempenhe sua 

ação farmacológica, necessita ser absorvido e 

conseqüentemente, chegar ao seu local de 

ação. Para que isto ocorra, de uma maneira 

rápida e eficaz, a escolha da via de 

administração é de fundamental importância. 

Quando se deseja rápida ação do 

medicamento à via de escolha é: 
 

(A) Oral; 

(B) Enteral; 

(C) Tópica; 

(D) Parenteral. 

 

28) Um paciente está recebendo heparina 

endovenosa contínua, que é uma substância 

que faz parte da matriz extra-celular de 

diferentes órgãos e que tem uma função 

anticoagulante. O tratamento é devido a 

embolia pulmonar. Durante a troca de 

plantão, o plantonista  que o recebe é 

chamado pela enfermagem, pois o paciente 

apresentou hematêmese de moderada 

quantidade.  
 

Indique  a alternativa que apresenta os 

procedimentos mais indicados para o plantonista 

adotar:  

(A) Suspender heparina, endoscopia, concentrado 

de plaquetas.  

(B) Suspender heparina, endoscopia, plasma 

fresco, concentrado de hemácias e vitamina k.  

(C) Sulfato de protamina, trocar heparina por 

anticoagulante oral, endoscopia, concentrado 

de hemácias.  

(D) Endoscopia e concentrado de hemácias.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_cr%C3%B3nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Platelminto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parasita
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Schistosoma
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: MÉDICO 

29) São necessários alguns cuidados com os pés 

de pacientes diabéticos com neuropatia 

sensitiva de membros inferiores onde, com 

esta patologia, os nervos podem ficar 

incapazes de emitir as mensagens ou fazê-lo  

hora errada ou muito lentamente, como: 

 

(A) deixar as unhas maior do que o habitual;  

(B) nunca andar descalço;  

(C) não usar palmilhas nos sapatos;  

(D) lavar com água quente;  

 

30) João é um menino da zona rural que tem  10 

anos e apresenta glomerulonefrite difusa 

aguda pós estreptocócica. Marque a 

alternativa que apresenta a  característica da 

síndrome nefrítica: 

 

(A) proteinúria; 

(B) leucocitúria; 

(C) cilindrúria hialina; 

(D) hematúria dismórfica. 

 

31) Os digitálicos foram inicialmente descobertos 

através da análise das plantas do gênero 

Digitalis em especial, da  Digitalis purpurea, 

uma planta venenosa também conhecida por 

Dedaleira. Estes não devem ser usados em  

 

(A) insuficiência cardíaca devida à miocardiopatia 

isquêmica.  

(B) insuficiência cardíaca devida à miocardiopatia 

hipertrófica, com componente de obstrução.  

(C) insuficiência cardíaca com estenose mitral e 

fibrilação de alta freqüência.  

(D) estenose mitral com insuficiência cardíaca 

direita. 

 

32) Mário é um jovem professor universitário e 

usa drogas intravenosas há 3 anos. Ontem foi 

trazido ao pronto-socorro do município com 

febre, alterações do comportamento, náuseas 

e vômitos. O exame físico revelou hemiparesia 

direita completa.  

 

Mostre, entre as alternativas abaixo, a conduta 

que o médico assistente iniciou o procedimento:  

(A) Solicitou tomografia computadorizada do 

crânio.  

(B) Iniciou com corticoterapia intensiva por via 

intravenosa.  

(C) Iniciou com anfotericina b.  

(D) Iniciou esquema de sulfadiazina e 

pirimetamina. 

 

33) O Staphylococcus aureus é uma das espécies 

patogênicas mais comuns. Suas toxinas são 

proteínas produzidas e secretadas ou expostas 

à superficie cuja atividade é destrutiva para as 

células humanas.  Um dos sintomas de 

endocardite aguda desencadeada por 

S.aureus é: 

 

(A) Disfunção ventricular com presença de bulhas 

acessórias. 

(B) Dor torácica. 

(C) Perda de sensibilidade cutânea. 

(D) Febre baixa. 

 

34) O exame laboratorial é uma importante 

ferramenta diagnóstica realizado a pedido do 

médico, em laboratórios de análises clínicas, 

visando, muitas vezes, a confirmação de uma 

patologia e a partir daí o início de  um 

tratamento. São exames complementares em 

pacientes com cálculos das vias urinárias em 

relação à urina: 

 

(A) Cálcio e ácido úrico. 

(B) Análise química do cálculo e antibiograma. 

(C) Bicarbonatos e uréia. 

(D) Presença de leucopenia. 

 

35) O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do 

mundo. Ele engloba  desde o atendimento 

ambulatorial básico  até o transplante de 

órgãos, garantindo acesso integral, universal 

e gratuito para toda a população do país. 

 

De acordo com a  Lei Federal 8080/1990 é  

competência da direção estadual do SUS, EXCETO: 

(A) Promover a descentralização para os 

municípios dos serviços e das ações de saúde. 

(B) Prestar apoio técnico e financeiro aos 

municípios e executar supletivamente ações e 

serviços de saúde. 

(C) Participar da formulação da política e da 

execução de ações de saneamento básico. 

(D) Formar consórcios administrativos 

intermunicipais. 

 

36) Os recursos financeiros que custeiam a 

manutenção do SUS são provenientes: 

 

(A) Da União, Estados, e Municípios. 

(B) De verbas municipais e da CPMF. 

(C) Do Tesouro, dos Estados, verbas municipais e 

da CPMF. 

(D) Dos Municípios e da Seguridade Social. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9nero_%28biologia%29ricardo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digitalis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dedaleira
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PRIMEIRA CRUZ - MA 

CARGO: MÉDICO 

37) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), no 

Brasil, pode-se afirmar que:  

 

(A) é uma criação do governo do Partido dos 

Trabalhadores;  

(B) foi criado somente para a população mais 

pobre;  

(C) é um sistema válido para todo o País, mas só 

para tratamento em ambulatório e nos postos 

de saúde;  

(D) foi instituído pela Constituição Federal, em 

1988.  

 

38) À direção estadual do Sistema Único de Saúde 

(SUS) compete coordenar e, em caráter 

complementar, executar ações e serviços 

dentre os quais NÃO se inclui o de: 

 

(A) Vigilância Epidemiológica. 

(B) Vigilância Sanitária. 

(C) Alimentação e Nutrição. 

(D) Saneamento Básico. 

 

39) O Controle Social na saúde é um direito 

conquistado na Constituição de 1988, e 

propõe a gestão participativa nas políticas 

públicas de saúde. O termo controle social 

tem sido alvo de debates e práticas recentes 

de diversos segmentos da sociedade como 

sinônimo de participação social nas políticas 

públicas.  Com a vigência da Lei Orgânica 

8.142/90, foram considerados espaços 

obrigatórios para o exercício do controle 

social:  

 

(A) Conferências de Saúde e Ministério Público;  

(B) Conselhos Profissionais e Conselhos de Saúde;  

(C) Ministério Público e Órgãos de Defesa do 

Consumidor;  

(D) Conselhos de Saúde e Conferência de Saúde;  

 

40) Norteado  por um conceito ampliado de saúde, 

o SUS foi criado, em 1988 pela Constituição 

Federal Brasileira, para ser o sistema de 

saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. 

Este sistema oferece  consultas, exames e 

internações, além de  promover campanhas 

de vacinação e ações de prevenção e de 

vigilância sanitária – como fiscalização de 

alimentos e registro de medicamentos.  

 

 

 

 

 

 

De acordo com os termos da Lei 8.142/1990 

analise as alternativas abaixo sobre alocação dos 

recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS): 

 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério 

da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, 

de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 

pelo Congresso Nacional. 

III. Cobertura das ações e serviços de saúde a 

serem implementados pelos Municípios, 

Estados e Distrito Federal. 

IV. Investimentos previstos no Plano Decenal.  

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):  

(A) III e IV    

(B) III    

(C) I e II    

(D) I, II e III   

 

 

 

 

 

 

 

 


