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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:

d)  360

  

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:

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.

com 60 anos ou mais

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

26) Na síndrome de cimitarra há associação de drenagem 
anormal de veias pulmonares do lobo inferior ou médio 
do pulmão direito para a veia cava inferior. O tipo 
de comunicação interatrial (CIA) mais frequente na 
síndrome de cimitarra é:
a)  CIA tipo ostium primum

e)  CIA tipo seio coronário

27) A comunicação interventricular (CIV) é a cardiopatia 
congênita mais frequente, correspondendo a 

mais frequente de CIV é:

c)  CIV de via de entrada ( canal AV)

e)  CIV apical

28) O defeito do septo atrioventricular (DSAV) é a cardiopatia 
mais frequente nos portadores de síndrome de Down 
e os portadores da síndrome de Down representam 

de Rastelli baseia-se nas relações do folheto ponte 
anterior ao topo do septo interventricular ou aos 

ocorre quando o folheto ponte anterior se insere no 

a)  Tipo A

c)  Tipo C
d)  Tipo D
e)  Tipo misto

29) Recém-nascido com idade gestacional de 34 semanas, 
com necessidade de uso de surfactante logo após o 
nascimento e que desenvolveu doença de membrana 
hialina leve. Com 5 dias de vida começou a apresentar 
necessidade de aumento da fração inspirada de 
oxigênio, pulsos amplos, precórdio hiperativo, 
taquicardia e sopro sistólico na borda esternal esquerda 
superior. O quadro clínico é de:
a)  Estenose valvar pulmonar

c)  Comunicação interatrial
d)  Coarctação da aorta
e)  Persistência do canal arterial

30) A tetralogia de Fallot (T4F) é a cardiopatia congênita 
cianótica mais frequente. Dentre as alterações 
anatômicas mais importante pela gravidade e pelo grau 
de hipoxemia é:
a)  O diâmetro da comunicação interventricular

c)  O grau de acavalgamento da aorta
d)  A presença de anormalidades das artérias coronárias

31) Criança de 1 ano e 6 meses de idade, do sexo masculino, 
foi levado ao PS de pediatria com queixa de cansaço às 
mamadas e quando faz esforços físicos. Foi realizado 
exame radiológico de tórax, que mostrou cardiomegalia 
com duplo contorno à direita e presença de quarto arco. 
O diagnóstico compatível com o achado radiológico é de:

c)  Estenose mitral
d)  Transposição congenitamente corrigida das grandes 

artérias (L-TGA)
e)  Derrame pericárdico

32) A transposição das grandes artérias (TGA) é a 
cardiopatia congênita cianótica mais frequente no 
período neonatal. Assinale a alternativa INCORRETA 
em relação à TGA.

proporção de 4:1

sistêmica e pulmonar, enquanto que na L-TGA, se não 
houverem outras lesões associadas os pacientes não 
apresentam cianose

pequeno diâmetro

e)  A comunicação interventricular está presente em 30 a 

qualquer porção do septo ventricular

33) O tronco arterial comum é uma cardiopatia congênita 
acianótica pouco frequente. Assinale a alternativa 
INCORRETA em relação ao TRONCO ARTERIAL 
COMUM.

distalmente à saída da artéria carótida esquerda e o 

arterial

se aumentado

arterial comum apresentam síndrome de DiGeorge com 
hipocalcemia

d)  A associação de tronco arterial comum com 
anormalidades das artérias coronárias são comuns e 

arterial comum pode ser dividida em 5 tipos de acordo 
como as artérias pulmonares se originam a partir do 
tronco arterial comum

todas as cardiopatias congênitas, entretanto tem muita 

técnicas de correção cirúrgica. Assinale a alternativa 
INCORRETA em relação à Anomalia de Ebstein. 

supraventricular

35) A estenose aórtica é responsável por aproximadamente 

associada a outras formas de cardiopatia congênita. 
Quando está associada à coarctação da aorta e estenose 
mitral com valva mitral em paraquedas é denominada:
a)  Síndrome de Vacterl

c)  Síndrome de Shone

e)  Síndrome de Eisenmenger
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36) A infecção pelo virus da rubéola durante o primeiro mês 
de gestação pode causar lesões cardíacas congênitas. 
As principais cardiopatias associadas à síndrome da 
rubéola congênita são:
a)  Persistência do canal arterial e comunicação 

interventricular

pulmonar
c)  Estenose pulmonar valvar e coarctação da aorta
d)  Comunicação interventricular e estenose dos ramos das 

artérias pulmonares
e)  Persistência do canal arterial e estenose de ramos das 

artérias pulmonares

37) A síndrome do coração esquerdo hipoplásico (SCEH) 
é uma causa importante de choque cardiogênico no 
período neonatal. Assinale a alternativa CORRETA em 
relação à SCEH. 

direita, independente do tipo anatômico predominante

grau de hipertensão do átrio esquerdo
d)  O prognóstico é ruim em qualquer tipo anatômico 

e)  Independentemente da variação anatômica que 
acompanha a SCEH, a dinâmica circulatória depende 

comunicação interatrial e o canal arterial

utilizado para o diagnóstico das cardiopatias congênitas 
na faixa etária pediátrica. Assinale a alternativa 

Pediatria.

superior na tela tem a vantagem de apresentar o septo 

no corte apical de quatro câmaras

e)  O corte apical de quatro câmaras mostra as vias de 
engrada dos dois ventrículos, o septo interventricular, o 
septo interatrial e os átrios

cava inferior localizada ao lado da aorta à esquerda da 
coluna vertebral, com fígado simétrico e ausência de 
baço é compatível com o achado de:
a)  Isomerismo atrial esquerdo

c)  Isomerismo atrial direito

40) A abordagem híbrida é uma alternativa à primeira etapa 
da cirurgia de Norwood em pacientes com síndrome do 
coração esquerdo hipoplásico (SCEH) de alto risco e 
em pacientes com ventrículo único. O procedimento 
híbrido nos portadores de SCEH consiste em:
a)  Bandagem do tronco das artérias pulmonares e inserção 

de um stent no canal arterial

de um stent no canal arterial
c)  Colocação de um stent na aorta ascendente e outro 

stent no canal arterial

de stent na aorta ascendente
e)  Bandagem do tronco das artérias pulmonares e 

colocação de stent na aorta ascendente

41) A estenose pulmonar valvar (EPV) é a quarta cardiopatia 

todas as cardiopatias congênitas. Assinale a alternativa 
INCORRETA com relação à  EPV.

administrar prostaglandina assim que o indivíduo 
apresente sinais de cianose e dispneia

aparecimento de sinais de hidropsia

d)  Na maioria dos casos de EPV o grau da estenose 
não é importante e os pacientes geralmente são 
assintomáticos

diretamente proporcional ao grau da estenose

42) Lactente de 2 meses, afrodescendente, é atendido no 
PS com queixa de que, em repouso, apresenta os pés 
mais escuros e arroxeados quando comparados com 
as mãos e que quando chora ocorre piora importante 
do arroxeamento dos pés. O exame físico apresenta 
diminuição importante da amplitude dos pulsos em 
membros inferiores com saturação arterial de oxigênio 

apresenta diagnóstico provável de:
a)  Coarctação da aorta  pós-ductal

d)  Dupla via de saída do ventrículo direito com comunicação 
interventricular grande

e)  Interrupção do arco aórtico

43) O quadro clínico da transposição corrigida das 
grandes artérias nas crianças pequenas depende da 
associação com outras malformações cardíacas. A 
manifestação clínica mais frequente na ausência de 
outras malformações cardíacas é o aparecimento de 

adulta, decorrente de: 

a imagem de “pé de bailarina” representa:  
a)  A artéria pulmonar emergindo do ventrículo direito

d)  A veia cava superior em sua entrada no átrio direito
e)  O canal arterial unindo a artéria aorta à artéria pulmonar 

esquerda
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45) Pacientes com cardiopatias por estar associadas com 
isomerismo atrial direito apresentam risco aumentado 
de:
a)  Hipocalcemia

d)  Hiperuricemia
e)  Hipomagnesemia

46) O ecocardiograma transesofágico (ETE) tem sido cada 
vez mais utilizado na faixa etária pediátrica. Assinale 
a alternativa INCORRETA com relação á utilização do 
ETE na faixa etária pediátrica. 
a)  O ETE é uma alternativa não invasiva para a avaliação 

ecocardiograma transtorácico não permite a visualização 
adequada

nativas ou próteses

d)  O ETE deve ser realizado com a criança acordada pois 

e)  O ETE apresenta melhor avaliação das estruturas 

pneumopatias crônicas

47) Lactente feminina, com 1 mês de idade, é atendida no 
PS com queixa de que apresenta cianose discreta em 

mama. Ao exame, encontra-se com bom ganho pondero-

ar ambiente e apresenta sopro sistólico na borda 
esternal esquerda superior. Eletrocardiograma mostra 

mostra atresia mitral com hipoplasia do ventrículo 
esquerdo com comunicação interventricular sub-
aórtica, estenose pulmonar moderada e dupla via de 
saída do ventrículo direito. A conduta no momento da 
consulta é:

espaço de tempo e ao redor de 4 a 5 meses indicar a 

imediatamente
c)  Internar a criança e administrar prostaglandina para 

d)  Internar a criança e indicar um shunt sistêmico-pulmonar 

48) Assinale a alternativa CORRETA com relação à origem 
anômala da artéria coronária esquerda a partir do tronco 
da artéria pulmonar (OACE), também chamada de 
ALCAPA (sigla em inglês de Anomalous Left Coronary 
Artery from Pulmonary Artery). 

associada à síndromes genéticas

e)  O eletrocardiograma não mostra anormalidades em 

49) A Drenagem anômala total de veias pulmonares 
(DATVP) é uma cardiopatia congênita cianogênica rara, 

as cardiopatias.  Assinale a alternativa CORRETA a 
respeito da DATVP.
a)  Do ponto de vista anatômico a DATVP pode ser dividida 

em quatro tipos, dependendo do local da drenagem

câmara coletora na região posterior ao átrio esquerdo

para a veia inominada comum que se dirige para o 

diretamente para o átrio direito ou seio coronário

50) O cor triatrium clássico ou esquerdo é uma cardiopatia 

esquerdo em duas cavidades, uma proximal e outra 
distal, levando em consideração a drenagem venosa 
pulmonar. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
do cor triatrium clássico.

átrio esquerdo
triatrium direito tem a mesma relação anatômica e 

triatrium esquerdo
c)  No cor triatrium

drena as veias pulmonares direitas e a cavidade distal 
drena as veias pulmonares esquerda

d)  No cor triatrium

distal está localizada na posição posterossuperior
e)  Na maioria dos casos o cor triatrium esquerdo clássico 

cardíacas sendo a estenose aórtica supravalvar a mais 




