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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, 
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 27 de novembro de 2017 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Médico PSF 
 
 

 

Data da Prova:  
26 de novembro de 2017 

 

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

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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AS QUESTÃO DE 1 A 15  ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

Sem a presença do negro na formação do Brasil, este seria outro país, este seria outro povo, 1 

esta seria outra cultura, certamente menos rica. 2 

Nem dá para imaginar. Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de Aleijadinho, sem a 3 

genialidade de Machado de Assis, sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e Sousa? Certamente 4 

não. Sem eles, não seria o Brasil este Brasil; seria outro, menos doído e menos comovido. 5 

O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou que se redigisse a Declaração Universal 6 

dos Direitos Humanos. Desde possivelmente 1530, quando de fato começou a colonização, deu-se início 7 

à alquimia étnica e cultural que o formaria. Índios foram preados, escravizados ou vendidos; negros, 8 

trazidos como escravos em porões de navios. [...] 9 

[...] Mas o Brasil veio se fazendo. Um país não se faz como um edifício, a partir de um projeto, 10 

só com gente íntegra e respeitosa dos valores humanos. O nosso foi feito com gente decidida e ambiciosa, 11 

mas também com degredados e aventureiros — "mistura de seda e péssimo", para parafrasear Carlos 12 

Drummond de Andrade. [...] 13 

A história, como se vê, escreve certo por linhas tortas. 14 

E escreve errado também. Negros africanos capturavam outros negros de tribos inimigas, os 15 

escravizavam e os vendiam aos árabes, os portugueses e aos ingleses. Era um negócio. Um negócio sujo, 16 

mas a verdade é que, sem o braço escravo, nossa história teria sido outra. Se, sem ele, Portugal tivesse 17 

desistido de colonizar o Brasil, outro colonizador o teria feito, usando escravo também. [...] 18 

A escravidão, que é uma ignomínia, foi um fenômeno não racista, mas econômico. Impossível 19 

crer que uma elite africana, negra, alimentasse preconceito de cor contra outros negros africanos. Não 20 

obstante, foi ela que os aprisionou e os vendeu como escravos. Além do mais, a escravidão não foi o 21 

único fato indigno em nossa história: não fuzilaram frei Caneca? Não enforcaram Bequimão e Tiradentes? 22 

Não assassinaram Marighela, Massena, Mário Alves? E os que têm sido assassinados pelo latifúndio, 23 

pela falta de hospitais e de saneamento? A quem pedir perdão por esses crimes? 24 

Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela escravização de seus irmãos negros que eles 25 

foram os primeiros a pôr em prática. Não era o racismo que estava na origem da escravização no caso 26 

brasileiro, como não estava no caso dos brancos espartanos escravizando brancos atenienses ou no dos 27 

romanos escravizando gregos ou no dos astecas escravizando astecas, o que não significa que existisse e 28 

não exista racismo. 29 

A escravidão é uma ignomínia, porque submete um homem a outro e o despoja da liberdade e 30 

de todos os demais direitos inerentes à condição humana. [...] 31 

Não, não pedirei perdão aos africanos pela escravidão que alguns deles iniciaram (e que já 32 

estão mortos há séculos!). Tampouco se trata de afirmar que "somos todos culpados", pois isso é 33 

hipocrisia. O que importa não é execrar defuntos, alimentar ressentimentos nem fomentar ódios raciais. 34 

Importa nos darmos todos as mãos, nos abraçarmos calorosamente e nos comprometermos a construir 35 

juntos um país fraterno. 36 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

FERREIRA GULLAR, IN: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq010519.htm 
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01) Se o título do texto fosse "Desse pão não comerei", 

encontraria respaldo no fragmento: 

 

A) "O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou 

que se redigisse a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos." (L.6/7). 

B) "A história, como se vê, escreve certo por linhas 

tortas." (L.14). 

C) "Não, não pedirei perdão aos africanos pela 

escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão 

mortos há séculos!)." (L.32/33). 

D) "A escravidão é uma ignomínia, porque submete um 

homem a outro e o despoja da liberdade e de todos os 

demais direitos inerentes à condição humana." 

(L.30/31). 

 

02) Considerando-se o texto em sua totalidade — tese e 

argumentos —, pode-se afirmar que as ideias que 

constituem a última declaração do autor (L.35/36) 

formam um pensamento 

 

A) duvidoso.  

B) coerente.  

C) antagônico. 

D) redundante. 

 

03) Segundo o texto, a escravidão, no Brasil, 

 

A) esteve, indiretamente, atrelada ao preconceito de cor. 

B) foi de cunho mercantil por um lado e econômico, por 

outro. 

C) estigmatizou o país pela adoção de uma prática 

incomum na época. 

D) originou-se da necessidade de povoamento da nova 

terra descoberta. 

 

04) O autor do texto 

 

A) exime os brasileiros do sentimento de culpa pela 

escravatura dos negros africanos no país. 

B) nega a importância do braço escravo na época da 

colonização do Brasil. 

C) conduz o leitor à ideia de que é ilógico o resgate da 

autoestima dos afrodescendentes. 

D) justifica a elite africana do passado pelo 

aprisionamento e posterior venda de seus 

compatriotas, por se tratar de uma questão política. 

 

05) A alternativa em que há correspondência entre 0 

fragmento transcrito e o que dele se afirma é a 

 

A) "Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de 

Aleijadinho, sem a genialidade de Machado de Assis, 

sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e 

Sousa?" (L.3/4) — Questionamento cuja resposta 

implica desfavorecimento da ideia veiculada no 

parágrafo anterior. 

B) "o que não significa que existisse e não exista 

racismo." (L.28/29) — Impossibilidade da existência 

de racismo no passado e no presente. 

C) "O que importa não é execrar defuntos, alimentar 

ressentimentos nem fomentar ódios raciais." (L.34) 

— defesa de sentimentos negativos que nada 

acrescentam à dignidade humana. 

D) "Um país não se faz como um edifício, a partir de um 

projeto, só com gente íntegra e respeitosa dos valores 

humanos." (L.10/11) — Argumento de apoio à 

afirmação posterior. 

 

06) No texto, 

 

A) "mas também" (L.12) exprime oposição. 

B) "Se" (L.17) expressa causa. 

C) "Não obstante" (L. 20/21) denota explicação. 

D) "Além do mais" (L.21) dá ideia de acréscimo. 

 

07) Leia os itens abaixo: 

 

I. "Não, não pedirei perdão aos africanos pela 

escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão 

mortos há séculos!)." (L.32/33) 

II. "Tampouco se trata de afirmar que 'somos todos 

culpados', pois isso é hipocrisia." (L.33/34) 

 

Levando-se em consideração o emprego do elemento 

de coesão textual "Tampouco", na frase II, pode-se 

afirmar que, semanticamente, as declarações I e II se 

 

A) somam. 

B) opõem. 

C) excluem. 

D) explicam. 
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08) Com referência aos elementos linguísticos que 

compõem o texto, é correto afirmar: 
 

A) A preposição contida na contração "à" (L.8) é uma 

exigência do verbo "dar" (L.7), que aparece flexionado 

no passado. 

B) A forma verbal "se vê" (L.14) está na voz passiva e 

corresponde a é vista. 

C) A partícula "o" (L.18),  em “outro colonizador o teria 

feito” tem valor pronominal e retoma a expressão 

"Um negócio sujo" (L.16). 

D) A forma verbal "há" (L.33) pode ser substituída por 

existe, sem comprometer o contexto em que se insere. 

 

09) "Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela 

escravização de seus irmãos negros que eles foram 

os primeiros a pôr em prática." (L.25/26) 
 

Sobre as funções sintático-semânticas dos elementos 

que compõem esse período, pode-se afirmar: 
 

A) A oração em negrito/destacada exerce função 

objetiva. 

B) O conectivo "que" retoma o termo "irmãos negros", 

razão porque pode ser reescrito os quais, sem 

comprometer o contexto. 

C) O predicado "foram os primeiros" classifica-se como 

verbo-nominal. 

D) O termo "pela escravidão de seus irmãos negros" tem 

valor adverbial e indica causa. 

 

10) Os itens em que a reestruturação proposta mantém o 

mesmo sentido do fragmento transcrito são os de 

número 
 

I. "se redigisse" (L.6) — fosse redigida. 

II. "veio se fazendo" (L.10) — fizera-se. 

III. "foi feito" (L.11) — fez-se. 

IV. "teria sido" (L.17) — fora. 

V. "escravizando" (L.28) — ao escravizar. 

 

A alternativa em que todos os itens estão 

devidamente indicados é a 

 

A) I, III e V.  

B) I e II.  

C) II e III.   

D) III e IV. 

11) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é 

 

A) “início à alquimia étnica” (L.7/8). 

B) “uma ignomínia” (L.19). 

C) “com gente decidida” (L.11). 

D) “outros negros” (L.15). 

 

12) Possui o mesmo valor  sintático que a expressão “de 

Cruz e Sousa?” (L.4): 

 

A) “de um projeto” (L.10). 

B) “de tribos inimigas” (L.15). 

C) “de colonizar o Brasil” (L.18). 

D) “de seus irmãos negros” (L.25). 

 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado é 

 

A) “teria” (L.17) – ação habitual no futuro. 

B) “começou” (L.7) – ação contínua no passado. 

C) “iniciaram” (L.32) – ação contínua no passado. 

D) “vendeu” (L.21) – ação concluída no passado. 

 

14) O nome é elemento central da frase-declaração em 

 

A) “O Brasil não nos esperou” (L.6). 

B) “A história (...) escreve certo por linhas tortas. (L.14). 

C) “A escravidão é uma ignomínia” (L.30). 

D) “como não estava no caso dos brancos espartanos” 

(L.27). 

 

15) O termo que tem função predicativa é 

 

A) “escravos” (L.21) 

B) “negros” (L15). 

C) “preados” (L.8). 

D) “humana” (L.31). 
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16) Conforme o disposto na Portaria Nº 2.488, de 21 de 

Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, são responsabilidades comuns a 

todas as esferas de governo, EXCETO: 

 

A) Contribuir com o financiamento tripartite da Atenção 

Básica. 

B) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção 

e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes 

assinalados. 

C) Garantir fontes de recursos federais para compor o 

financiamento da Atenção Básica. 

D) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica. 

 

17) São características do processo de trabalho das 

equipes de Atenção Básica.  Marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Definição do território de atuação e de população sob 

responsabilidade das UBS e das equipes. 

B) Prover atenção integral, inconstante e organizada à 

população adscrita. 

C) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos 

e redes de apoio social, voltados para o 

desenvolvimento de uma atenção integral. 

D) Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que 

possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou 

impossibilidade física de locomoção até uma unidade 

de saúde, que necessitam de cuidados com menor 

frequência e menor necessidade de recursos de saúde 

e realizar o cuidado compartilhado com as equipes de 

atenção domiciliar nos demais casos. 

 

18)  À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 

compete, coordenar e, em caráter complementar, 

executar ações e serviços de: 
 

A) vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição e 

saúde do trabalhador. 

B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e saúde 

do trabalhador.  

C) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 

alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. 

D) vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do 

trabalhador.  

 

 

 
 

 

19)  O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, é órgão colegiado composto por, 

EXCETO: 

 

A) Representantes do governo. 

B) Prestadores de serviço. 

C) Profissionais de saúde e usuários. 

D) Todas as alternativas anteriores. 

 

20)  Conforme o disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil, marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

B) Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei colaborar na proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

C) É permitida a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com 

fins lucrativos. 

D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                         QUESTÕES DE  16 A 20 



 
 

 
                                                                                                                                                                                                              

Página | 8  

 

CARGO: MÉDICO PSF 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 -  PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUANÃ-MA 

 

 

 
 

 

 

 

 

21) São consideradas micoses superficiais, EXCETO:  

 

A) Esporotricose. 

B) Piedras branca 

C) Piedras negra. 

D) Tinha negra. 

 

22)  Sugerem o diagnóstico de AIDS todas as 

manifestações abaixo, EXCETO:  

 

A) Dermatite seborréica. 

B) Febre. 

C) Herpes simples persistente. 

D) Poroceratose disseminada. 

 

23)   São critérios para lúpus eritematoso sistêmico, 

EXCETO:  

 

A) Anemia de doença crônica. 

B) Pericardite. 

C) Rash malar.  

D) Úlceras orais. 

 

24)  São manifestações clínicas da cardite na febre 

reumática aguda, EXCETO:  

 

A) Arritmia. 

B) Pericardite. 

C) S. Milleris. 

D) Sopros. 

 

25)  O câncer de endométrio é o tumor maligno da pelve 

mais comum nos países industrializados. Sobre o 

câncer de endométrio é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A prevenção primária desse tipo de tumor inclui o 

combate à obesidade. 

B) A sintomatologia é tardia e a maioria dos casos é 

diagnosticada em estágios avançados da doença. 

C) O pico de incidência é na quinta e sexta décadas de 

vida. 

D) O sintoma mais comum é a metrorragia. 

 

26)  Na prescrição de teofilina para um paciente com 

asma brônquica, é importante ter em mente que o 

clearance dessa droga se eleva com o emprego 

concomitante de: 

 

A) Alopurinol. 

B) Eritropmicina. 

C) Fenobarbital. 

D) Propanolol. 

 

27)  Em relação à diarreia, NÃO está correto afirmar que: 

 

A) A colite pseudomembranosa é causada pela 

Entamoeba hystolística. 

B) A giardia lamblia pode causar diarreia do tipo 

parasitária. 

C) A principal causa no adulto é infecciosa, viral, 

bacteriana ou parasitária. 

D) Antibióticos são controversos quanto ao seu uso de 

rotina em diarréias bacterianas. 

 

28)  Marque a alternativa falsa:  

 

A) Câncer de colo uterino tem a obesidade como fator de 

risco. 

B) Dor torácica é uma manifestação comum de 

pneumonia. 

C) Gastrinoma é causa de recorrência pós-operatória em 

portadores de úlcera péptica. 

D) Poliarterite nodosa pode ser uma das causas 

potenciais de uma crise convulsiva. 

 

29)  Anemias hemolíticas sintomáticas incluem as 

anemias hemolíticas que ocorrem com todos os 

seguintes, EXCETO:  

 

A) Hemoglobinúria paroxistica noturna. 

B) Leucemia linfática crônica. 

C) Molestia de Hodgkin. 

D) Mononucleose infecciosa. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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30)  O sintoma de mau prognóstico na hepatite viral 
aguda é:  

 

A) Esplenomegalia volumosa. 

B) Icterícia persistente por mais de dois meses. 

C) Tempo de protrombina muito alargado. 

D) Transaminases acima de 20 vezes o valor normal. 
 

31)  Marque a alternativa FALSA:  
 

A) A radiografia de tórax é frequentemente anormal em 

pacientes asmáticos. 

B) Deficiência de alfa-1 antitripsina pode ser causa de 

hepatite crônica.  

C) Portadores de anemia sideroblástica podem ter 

necessidade de hemotransfusão. 

D) Uma das causas mais comuns de deficiência de 

vitamina b12 é a anemia perniciosa. 

 

32)  A dose utilizada de metimazol na crise tireotóxica 
varia de: 

 

A) 15 a 20 mg de 6/6 h. 

B) 40 a 60 mg de 8/8 h. 

C) 30 a 60 mg de 8/8 h. 

D) 1 a 5 mg de 12/12 h. 

 

33)  As proteínas apresentam maior sítio de absorção no: 
 

A) Estômago. 

B) Fígado. 

C) Intestino delgado. 

D) Intestino grosso. 

 

34)  Dor abdominal súbita e distensão com a ocorrência 
de evacuação tinta de sangue e com alívio dos 
sintomas seguindo um enema de bário, sugere mais:  

 

A) Diverticulite 

B) Divertículo de meckel 

C) Intuscepção 

D) Volvo 

 

35)  Sobre a anemia de doença crônica, marque a 
alternativa errada: 

 

A) O ferro sérico encontra-se diminuído. 

B) O hematócrito frequentemente está abaixo de 25%. 

C) Ferritina sérica abaixo de 25g/l pode sugerir 

coexistência de deficiência de ferro. 

D) Na maioria dos casos, não é necessário tratamento. 

36)  Pode–se permitir que pacientes com hepatite aguda 
saiam da cama quando: 

 

A) O fígado não esteja aumentado e sensível. 

B) O SGOT seja menor que 40 unidades. 

C) Todos os sintomas tenham cedido. 

D) Todos os acima. 
 

37)  Em relação à hepatite, é INCORRETO afirmar: 
 

A) Em todas as infecções virais crônicas do fígado, o alvo 
da agressão histológica é o hepatócito. 

B) O período prodrômico tem duração de 12 a 15 dias. 

C) Pode ocorre febre baixa e artralgia. 

D) São reconhecidos seis vírus causadores de hepatite. 
 

38)  Sobre convulsões marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) A escolha das drogas anticonvulsivantes depende do 
tipo de crise. 

B) Após uma segunda crise convulsiva, a chance de 
recorrência sobe para 80 a 90% e o tratamento 
anticonvulsivante profilático deve ser iniciado. 

C) Nunca o paciente que teve uma primeira crise 
convulsiva precisará usar um anticonvulsivante 
contínuo para evitar novas crises. 

D) Quando o tratamento inicial falha com a dose máxima 
tolerada (e nível sérico adequado), mudar para outro 
anticonvulsivante em monoterapia. 

 

39)  É causa de cefaleia secundária que deve ser 
considerada no diagnóstico diferencial: 

 

A) Traumatismo craniano 

B) Encefalites 

C) Neurites e neuralgias 

D) Todas as alternativas anteriores 
 

40)  Sobre hemorragia gástrica marque a alternativa 
INCORRETA: 

 

A) Gastrite erosiva e úlcera de estresse devem ser 
suspeitadas nas doenças agudas graves que evoluem 
com hemorragia digestiva alta, vômito ou secreção 
em sonda gástrica de aspecto hemorrágico ou escuro, 
parecendo borra de café. 

B) Pacientes com anemia ferropriva podem ter uma 
gastrite, gastropatia ou úlcera como causa da perda 
crônica de sangue. 

C) Uma gastropatia hipertrófica autoimune é a causa 
mais frequente de anemia megaloblástica. 

D) As gastrites ou gastropatias sempre se manifestam 
por hemorragias volumosas ou significativas. 

 

 


