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I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 

correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 

questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
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IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

respostas. 

no próprio cartão de respostas. 

no caderno não serão levadas em consideração. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo

Não é.

“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 

  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 

social 

c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 
cuidado da mãe com o pai 

desenvolvida pelo pai 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 

c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 

d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:

c)  complemento nominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 

eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 

se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 

do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 

vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 

eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

Carta Capital. Disponível em: 

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 

c)  organização e desordem 

e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 

a)  ironia  

c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

Carnaval, eu tinha a certeza de

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 

regente é: 
a)  eu 

c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 

distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 

colavam aos pés”
Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

 

 momento e imprimiu 
5

 do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:

  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117

c)  141
d)  105

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R

c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:

verdade

verdadeiros

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.

poderá manter escritórios, mas não representações, 

manter escritórios, representações, dependências e 

local onde poderá manter escritório, e poderá manter 

local onde poderá manter escritório, e poderá manter 

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 

Conselho de Administração

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 

pelo Conselho de Administração
c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 

estatutário, não condicionada a contratação à prévia 

pelo Conselho de Administração
d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 

complementar, condicionada a contratação à prévia 

pelo Conselho de Administração
e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 

condicionada a contratação à prévia aprovação em 

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Conselho Consultivo

Conselho Consultivo
c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Conselho Consultivo
d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 

Conselho Consultivo
e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 

Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas

d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

não interina

prazo determinado

Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 

correta:

derivados.

de percentuais calculados, no caso dos estados, 

a) I, II e III são corretas

c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

todos os níveis de assistência

c) Integralidade de assistência

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 

a alternativa correta:

Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

II. O acesso universal e igualitário à assistência 

a) I, II e III são corretas

c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:

de governo e prestadores de serviços privados 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 

estruturação e composição do Conselho Municipal

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.

idoso

independente do critério de risco, é uma das diretrizes 

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 

idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Caso clínico referente às questões 26 a 28

 
entrada no Pronto Atendimento de um hospital de pequeno 

de sudorese com início há 3 horas. Apresentava à 

plantonista, em sequência, terapia para melhorar condições 
hemodinâmicas do paciente.

dizer que o paciente do caso clínico citado pode ser 

a) Killip 1

c) Killip 3
d) Killip 4

27) Assinale a alternativa que contenha o diagnóstico mais 
provável, diante das informações apresentadas no 
quadro clínico citado:

circulatório

e) Dissecção aguda de aorta

28) Assinale a alternativa que contenha a melhor conduta a 
ser tomada no quadro clínico citado, considerando as 
diretrizes brasileiras mais recentes de cardiologia:

emergência

revascularização miocárdica, com tentativa de 
angioplastia de emergência

encaminhamento de emergência para centro com 
angioplastia primária

renal e revascularização miocárdica, com tentativa de 
angioplastia de emergência

emergência

Caso clínico referente às questões 29 a 32

 

atualmente não consegue se vestir sozinha ou lavar a 

aumento da área cardíaca e  sinais de congestão pulmonar.

29) Com base no caso clínico e exame físico da paciente, 
assinale a alternativa que contém o diagnóstico mais 
provável atual: 

diastólica isolada, provavelmente tipo restritiva

cardíaca sistólica e diastólica

preservada

30) Assinale a alternativa que apresenta, dos exames 
abaixo, o que deve ser considerado essencial para 
investigação da paciente do caso clínico citado, de 
acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia 
mais recentes.

d) Proteína C Reativa
e) Estudo hemodinâmico de coronárias

31) Assinale a alternativa abaixo que contenha o tratamento 
mais indicado na paciente da patologia referida do caso 
citado, assim que compensado clinicamente, que mais 
tem demonstrado melhora do prognóstico a longo 
prazo, a luz das diretrizes atuais:

e revascularização miocárdica

revascularização miocárdica
c) Controle agressivo da hipertensão arterial, 

do receptor da angiotensina II
d) Controle agressivo da hipertensão arterial com diurético 

32) Em relação às recomendações de terapia não 
farmacológica para o paciente do quadro clínico citado, 
assinale a alternativa incorreta:

Pneumococos

d) Restrição hídrica
e) Atendimento por equipe multidisciplinar

33) Assinale a alternativa incorreta quanto às 
contraindicações formais à realização de ressonância 
nuclear magnética cardiovascular, de acordo com as 
diretrizes mais recentes:

c) Próteses ortopédicas
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Caso clínico referente às questões 34 a 36

 

isquêmico há cerca de 1 mês, dá entrada no Pronto Socorro 

de plantão no Pronto Socorro e solicitou eletrocardiograma 

34) Assinale a alternativa abaixo que contenha a hipótese 
diagnóstica mais provável, com base na história clínica 
do paciente e eletrocardiograma.
a) Síndrome coronariana aguda com supra de segmento ST 

artéria acometida
c) Síndrome coronariana aguda com supra de ST de 

d) Pericardite aguda, devido à presença de supra de ST 
em quase todas as derivações

e) Provável quadro de dissecção aguda da aorta com 
dissecção para o óstio das coronárias

35) Assinale a alternativa  correta quanto aos passos mais 
urgentes a serem tomados a seguir:
a) Administração de acido acetilsalicílico na dose de 

nitroglicerina endovenosa, anticoagulação com 

solicitação de estudo hemodinâmico de coronárias

c) Realização de ecocardiograma transtorácico de 

d) Administração de ácido acetilsalicílico na dose de 

emergência com encaminhamento urgente para centro 
especializado em angioplastia primária

emergência

36) Assinale a alternativa abaixo que contenha medicação 
cuja administração concomitante à terapêutica 
convencional pode aumentar a sobrevida do paciente 
ainda na fase hospitalar:
a) Deslanosídeo

(Igual a superior a 500 mg por dose)

e) Nitroglicerina

Caso clínico referente às questões 37 a 39

 Paciente de 30 anos, até o momento assintomática, dá 

37) De acordo com a história clínica e eletrocardiograma, 
assinale a alternativa que contenha o diagnóstico mais 
provável:

provável etiologia reumática

valvar mitral de provável etiologia reumática

provável etiologia congênita

provável etiologia reumática

etiologia congênita

38) Assinale a alternativa que contenha o tratamento 
farmacológico mais indicado para seguimento da 
paciente citada, de acordo com as diretrizes brasileiras 
de cardiologia mais atuais:
a) Não está indicado tratamento com anticoagulante oral 

dS VasK

de aspirina associada a clopidogrel

d) Deve-se reverter o ritmo com amiodarona ou 

oral

de novos anticoagulantes orais

39) Em relação à doença valvar, assinale a alternativa 
incorreta, de acordo com as diretrizes brasileiras 
atuais:

presença da arritmia, independente da gravidade da 
lesão ou presença de sintomas

e gravidade da lesão valvar, possíveis alterações 
estruturais e possíveis lesões associadas 

c) Se houver lesão moderada importante, anatomia valvar 

na artéria pulmonar>50mmHg, pode-se considerar 

citado
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Caso clínico referente às questões 40 e 41

 

cardiologista para consulta de rotina.

40) Em relação à prevenção primária de doença 
cardiovascular, no caso do paciente citado, e de acordo 
com as diretrizes brasileiras de cardiologia atuais, 
assinale a alternativa correta:

melhor investigação cardiovascular

d) Está indicada prescrição de dieta controlada, atividade 

e) Não é recomendada prevenção cardiovascular com 

41) Ainda de acordo com as diretrizes brasileiras atuais,  
assinale a alternativa incorreta em relação às principais 
recomendações/medidas a serem realizadas pelo 
cardiologista para o paciente do caso clínico citado:
a) Recomenda-se realização de teste ergométrico antes 

do início de atividade moderada a intensa

Caso clínico referente às questões 42 a 48

 

prematura, procura cardiologista para consulta de rotina, 

42) Em relação à medida casual da pressão arterial no 
consultório, assinale a alternativa que contenha a sua 

brasileira de cardiologia de hipertensão arterial 
sistêmica (VII diretriz) e o prazo máximo para reavaliação 

clínico citado:
a) Hipertensão arterial estágio 1

c) Hipertensão arterial estágio 3

apenas por risco cardiovascular

apenas a medida casual de consultório

43) Assinale a alternativa incorreta em relação ao caso 
clínico citado:
a) Poderia ser considerada a realização de medida 

após a primeira visita
c) Os valores considerados para hipertensão arterial na 

mmHg
d) Os valores considerados para hipertensão arterial na 

medida residencial da pressão arterial (MRPA) são de 

e) Os valores considerados para hipertensão arterial no 

44) De acordo com as atuais diretrizes brasileiras de 
cardiologia, assinale a alternativa correta em relação 
à indicação de exames complementares no paciente 
hipertenso, levando em consideração o paciente do 
caso clínico citado:

(ITB)

paciente do caso clínico citado

paciente do caso clínico citado

indicada

45) De acordo com as diretrizes brasileiras atuais de 

e assinale a alternativa que contenha o risco 
cardiovascular global da paciente do caso clínico 
referido:

II. Risco adicional moderado
III. Risco adicional alto
IV. Sem risco adicional

a) Apenas I

c) Apenas III
d) Apenas IV

46) De acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia 

deve ser a meta de pressão arterial no paciente do caso 
clínico citado:

47) De acordo com as novas diretrizes brasileiras de 
hipertensão, assinale a alternativa incorreta quanto às 
medidas adotadas para redução da pressão arterial no 
paciente do caso clínico citado:

d) Incentivar a ingestão de vitamina D e chá verde

48) Ainda de acordo com as novas diretrizes brasileiras 
de hipertensão, assinale a alternativa correta quanto 
ao melhor  tratamento indicado para o paciente em 
questão:
a) Associação de tratamento não medicamentoso com 

medicamentoso (monoterapia)
c) Associação de tratamento não medicamentoso com 

classe dos diuréticos tiazídicos

risco adicional; sem necessidade de introdução de 
medicamentos a curto ou longo prazo

houver redução dos níveis pressóricos, associar terapia 
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49) De acordo com a diretrizes brasileiras mais recentes de 
cardiologia do esporte, assinale a alternativa incorreta 
quanto às alterações encontradas no atleta que são 
sugestivas de cardiopatia:
a) Depressão do segmento ST

c) Intervalo QT longo
d) PR curto

50) São considerados fatores de risco maiores para morte 
súbita em pacientes portadores de cardiomiopatia 

exceto:
a) Taquicardia ventricular sustentada

c) Síncope
d) Espessura da parede do ventrículo esquerdo > 30mm
e) Gradiente sitólico elevado na via de saída do ventrículo 

esquerdo




