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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

26) Certas lesões comprometem a integridade da parede 
da aorta. Analise as alternativas e assinale a correta.
a)  Dissecção aguda de aorta, que acomete somente a 

porção descendente deve ser tratada clinicamente, 
mesmo quando apresenta complicações como isquemia 
de órgãos e tecidos

na porção descendente da aorta torácica

torácica não há a necessidade da ressecção de toda 

similar à dissecção de aorta no seu respectivo segmento

para todos pacientes com o diagnóstico de dissecção 
de aorta torácica comprometendo o arco aórtico

27) A anomalia de Ebstein é caracterizada pela malformação 
da válvula tricúspide, cuja abertura é deslocada em direção 
ao ápice do ventrículo direito. Assinale a alternativa correta 
a respeito deste defeito cardíaco congênito.

pequena parcela dos pacientes
c)  A porção �atrializada� do ventrículo direito apresenta 

paredes espessadas e ventrículo direito apresenta 

é sempre necessária quando a câmara atrializada é 
acinética ou aneurismática

e)  Na Técnica do Cone, desenvolvida pelo cirurgião 

ventrículo direito atrializado

28) Assinale a alternativa que corresponde à lesão residual 
mais frequente no pós-operatório da correção do 
defeito do septo atrioventricular:
a)  Comunicação interventricular

d)  Comunicação interatrial
e)  Bloqueio atrioventricular de segundo grau

29) Assinale a alternativa que contempla complicações 
mecânicas que podem ocorrer após o infarto agudo do 
miocárdio.
a)  Comunicação interatrial, comunicação interventricular, 

ventrículo esquerdo

interventricular

interventricular e comunicação interatrial
d)  Aneurisma de aorta, comunicação interventricular, 

comunicação interatrial e pericardite

mitral aguda, pericardite e aneurisma de ventrículo 
esquerdo

30) Um paciente foi submetido a implante de marcapasso 
cardíaco monocameral há 10 meses. Durante a avaliação 
periódica foi evidenciado que a impedância do eletrodo 
ventricular estava muito elevada. Este achado sugere:

eletrodo-endocárdio

câmara cardíaca

31) Em relação à circulação extracorpórea (CEC) para uma 
cirurgia de implante de valva mitral em uma gestante de 

na circulação

menor

que a não gestante

parada circulatória total
e)  Atualmente a CEC para gestantes é realizada com 

32) A biópsia endomiocárdica e o uso de 
imunossupressores impactaram na melhora dos 
resultados do transplante cardíaco. Assinale a 
alternativa correta quanto à rejeição pós-transplante 
cardíaco.

ventrículo esquerdo

hemodinâmica e está associada na sua evolução com 

é sintomática e não respondem ao tratamento com 
corticóides

dirigida ao sistema Rh

33) O transplante cardíaco é uma opção terapêutica quando 
a expectativa de sobrevida é menor que dois anos, com 
qualidade de vida inaceitável, progressão da disfunção 
ventricular, hipertensão pulmonar e arritmias malignas. 
Assinale a alternativa correta, onde há recomendação 
para transplante cardíaco em pacientes pediátricos.
a)  Cardiopatia congênita grave em prematuros com idade 

irreversível da resistência vascular pulmonar
c)  Presença de hipoplasia severa das artérias pulmonares 

centrais ou veias pulmonares

34) Assinale a alternativa correta quanto a doença  
vascular do enxerto (DVE) em pacientes submetidos ao 
transplante cardíaco.
a)  A DVE persiste sendo a principal complicação tardia 

após transplante cardíaco, e é responsável por grande 

a DVE não apresenta sinais de alerta como a 
presença de arritmias e documentação de alterações 

c)  Na DVE os ramos intramiocárdicos são usualmente 
envolvidos, assim como o sistema venoso 

vasos, associada a intenso depósito de cálcio

aterosclerose coronariana e a DVE
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35) Em um paciente submetido à uma cirurgia de 
revascularização do miocárdio, com circulação 
extracorpórea, a principal causa de pré-carga baixa no 
pós-operatório é:

c)  Redução da contratilidade miocárdica

e)  Hipovolemia

36) A produção de êmbolos durante a circulação 
extracorpórea pode causar complicações de extrema 
gravidade, que resultam em sequelas permanentes ou 
podem ser fatais. Em relação à embolia gasosa durante 
a CEC:

 Assinale a alternativa correta.

arterial. Isto pode ocorrer em virtude do clampeamento 
inadvertido da linha venosa, que interrompe o retorno 
do sangue

c)  Uma das medidas de segurança na prevenção de 

reservatório de sangue

e)  Durante o reaquecimento do paciente pode ocorrer a 

o C

37) O transplante cardíaco é reconhecido como o melhor 

refratária. Assinale a alternativa que representa uma 
contraindicação absoluta para o transplante cardíaco.

após provas farmacológicas.
a)  Idade maior do que 70 anos

órgãos-alvo

grave

de Crawford para os aneurismas tóraco-abdominais.
a)  No tipo II o comprometimento da aorta ultrapassa o 

nível das artérias renais

renais

na mortalidade e no risco de complicações após o 

39) Baseado nas recomendações para o tratamento 
cirúrgico de pacientes com aneurisma de aorta 
ascendente, assinale a alternativa correta.

maior diâmetro da aorta atingir 55 mm (milímetros)

aorta e não levam em consideração a história natural 
em relação ao risco de complicações

maior diâmetro da aorta atingir 50 mm (milímetros)

do tamanho da aorta superior a 0,3 mm ao ano, a 

ascendente está indicada somente quando o seu 

40) O tratamento endovascular da aorta visa excluir a lesão 
da circulação com o objetivo de prevenir o aumento 
e a ruptura da aorta. Assinale a alternativa correta 
quanto ao tratamento endovascular e a presença de 
vazamentos chamados de endoleaks.
a)  O tratamento do vazamento tipo I é conservador e 

tratamento endovascular do que com o tratamento 

c)  O endoleak tipo V ocorre por vazamento do polímero da 
endoprótese

arteriais para dentro do saco aneurismático

41) Entre os tipos de próteses valvares, temos as valvas 
mecânicas e as biológicas. Assinale a principal 
vantagem das próteses mecânicas de duplo folheto 
sobre as biopróteses pericárdio bovino.
a)  Menor incidência de escape paravalvar

e)  Maior incidência de escape paravalvar

aórtica, mesmo em pacientes com acentuada redução 
da função ventricular esquerda, leva a um aumento da 
sobrevida da maioria dos pacientes, sem progressão 

valva aórtica (IAo).

diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo menor que 
75 mm (milímetros) e diâmetro sistólico de ventrículo 
esquerdo menor que 55 mm (milímetros)

em repouso

cardíaca aguda não tem indicação de tratamento 

em médio prazo é menor que a dos pacientes tratados 
clinicamente

e)  Após a cirurgia de valva aórtica ocorre a recuperação 

aumento dos diâmetros ventriculares esquerdos
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43) O SYNTAX é um dos mais conceituados estudos 
envolvendo pacientes com doença aterosclerótica 
coronariana triarterial e/ou tronco de coronária 
esquerda, comparando pacientes tratados com cirurgia 
de revascularização do miocárdio (CRM) e intervenção 
percutânea (ICP). Assinale a alternativa correta sobre o 
estudo SYNTAX. 

clínico composto, constituído de morte por todas as 

do miocárdio, mas não avaliou a necessidade de 

Event)

miocárdio, após 5 anos de seguimento

seguimento, nos pacientes tratados com angioplastia 
percutânea

de nova revascularização quando comparado a ICP 
após 5 anos de seguimento

44) As cardiopatias congênitas com shunt esquerda-
direita podem comprometer a circulação pulmonar, 
pelo desenvolvimento de hipertensão pulmonar. Das 
cardiopatias abaixo enumeradas, a que mais produz 
elevação da resistência vascular pulmonar é:
a)  Comunicação interventricular

d)  Persistência do canal arterial
e)  Coarctação da aorta

45) As técnicas cirúrgicas para correção da coarctação 
da aorta visam aliviar completamente a obstrução da 
aorta, mantendo real potencial de crescimento da aorta 
no local da correção para evitar a reestenose. Assinale 
a alternativa relacionada com a técnica descrita por 

esquerda

c)  anastomose término-terminal com ressecção da área 
coarctada

reaproveitamento da região coarctada
e)  ampliação da aorta na região coarctada utilizando 

pericárdio autólogo

46) Assinale a alternativa onde não
recomendada (obrigatória) a remoção de cabos-
eletrodos de marcapasso.

eletrodos retidos

transvenoso

em ventrículo direito 

47) A síndrome do marcapasso é uma complicação 
iatrogênica resultante da utilização inadequada do 

alternativa correta sobre a síndrome do marcapasso.

síndrome de marcapasso é a programação de histerese
d)  A síndrome do marcapasso à esquerda ocorre sempre 

com marcapasso monocameral

eletrodo implantado no ventrículo direito, o aumento 

quadro clínico do paciente

mortalidade cardíaca e é recomendado para prevenção 
secundária de morte súbita cardíaca em pacientes:

causa reversível

instável hemodinamicamente não induzida ao estudo 

c)  Com cardiopatia estrutural e taquicardia ventricular 
sustentada espontânea, estável ou instável 

ventricular ou taquicardia ventricular instável 
hemodinamicamente não induzida ao estudo 

um distúrbio da condução do impulso elétrico, que 
ocorre entre a despolarização atrial e ventricular. 
Assinale a alternativa correta em relação à indicação 

atrioventricular. 
a)  O marcapasso não está indicado em pacientes 

apresentando BAV de segundo grau tipo II, com QRS 
estreito, assintomático

c)  Em pacientes assintomáticos, com BAV total após 

realizado no terceiro dia de pós-operatório

todos pacientes apresentando BAV total congênito

a arritmias ventriculares que necessitam de tratamento 
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50) Assinale a alternativa correta a respeito das 
interferências sobre os dispositivos de cardíacos 
eletrônicos implantáveis.
a)  Há evidências que escadas rolantes e portas automáticas 

marcapassos

necessidade de cirurgia, o uso do eletrocautério 

devem-se ativar os mecanismos anti-taquicardia
e)  Em pacientes portadores de marcapasso, que 




