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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) 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 

sentido.

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. 

 
Boa Prova!
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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) A indicação de tratamento cirúrgico do cisto tireoglosso 
sem sinais de infecção local, habitualmente é 
estabelecida no momento de seu diagnóstico. Assinale 
a alternativa que apresenta, dentre as seguintes 
técnicas cirúrgicas, as menores taxas de recorrência 
no tratamento cirúrgico desta patologia congênita 
cervical.
a)  Sistrunk

d)  Drenagem do cisto

27) O processo infeccioso necrosante agudo e invasivo 
que atinge pele, tecido celular subcutâneo e fáscias 
musculares é conhecido como fasceíte necrosante. A 
respeito das particularidades da apresentação clínica 
e do tratamento desta doença na infância, assinale a 
alternativa correta.
a)  Na maioria das vezes apresenta disseminação lenta 

sistêmica grave e choque séptico

como picadas de inseto ou lesões de varicela
c)  O germe mais associado na apresentação em crianças 

é o Clostridium perfringens, caracterizando quadro 
conhecido como gangrena clostrídica

tecidos potencialmente viáveis
e)  A maioria dos casos ocorre em crianças que apresentam 

imunossupressão 

28) A redução manual de uma hérnia inguinal encarcerada 

Entretanto, em algumas situações clínicas, esta 
manobra não deve ser realizada. Assinale a alternativa 
que apresenta uma situação na qual a redução manual 
está contraindicada.
a)  Episódio prévio de encarceramento há 1 mês

c)  Presença de criptorquidia ipsilateral associada
d)  Relato de um episódio de vômito de contéudo alimentar
e)  História clínica com duração de três horas de 

encarceramento

29) Fígado e baço são as vísceras mais comumente 
atingidas no trauma abdominal fechado na infância. A 
respeito do comportamento clínico e tratamento destas 

alternativa correta.
I. Atualmente, a maioria destas lesões, são tratadas de 

II. Tratamento conservador está indicado quando o 
paciente encontra-se estável hemodinamicamente 

computadorizada com contraste.
III. A presença de equimose em hipocôndrio direito, 

contraindica a realização de tratamento conservador.
IV. O acompanhamento durante as primeiras seis semanas 

a)  I e II

c)  II e III
d)  II e IV
e)  III e IV

de forma rotineira na investigação diagnóstica da 
atresia de vias biliares. Assinale dentre os seguintes 

c)  Presença do sinal do cordão triangular

pós-prandial

31) As atresias jejunoileais representam malformações 
congênitas do intestino delgado que podem acometer 
até 1:3.000 nascidos vivos. Assinale a alternativa 
correta a respeito desta doença.

torna patognomônico para o diagnóstico de atresia 

d)  Uma possível complicação desta doença é a peritonite 
meconial, que é uma peritonite química asséptica 

e)  Outras anomalias congênitas podem ocorrer nestes 

comumente encontradas

32) A invaginação intestinal é considerada atípica quando 
a alça invaginada é frouxamente circundada pela alça 
invaginante, sem comprometer a vascularização e sem 
produzir obstrução intestinal completa. Assinale a 
alternativa correta a respeito deste tipo de invaginação 
intestinal.
a)  O sinal clínico mais comumente apresentado são 

vômitos incoercíveis

lactente
d)  O diagnóstico é realizado somente por transito intestinal 

33) A apendicite aguda no período neonatal ou em lactentes, 
apesar de ser um evento bastante raro, está associada 
a importante morbidade. Assinale a alternativa correta 
a respeito do comportamento desta doença quando 
acomete crianças nestas faixas etárias.
a)  Pode estar associada à Doença de Hirschsprung e 

síndrome da rolha meconial

sinal clínico mais comum

omento
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34) A enterocolite associada à Doença de Hirschsprung 
continua a ser a maior causa de morbidade e 
mortalidade associada a esta malformação congênita 
do sistema nervoso entérico. Sobre esta complicação é 

a)  O tratamento clínico deve ser iniciado somente 

demonstrando aspecto “serrilhado” da mucosa colônica

de enterocolite

escolha para esta complicação e deve ser realizado 

cólon
d)  Lavagens intestinais são contra-indicadas na vigência 

de cólon

sinal do “cutt-off” na região retossigmóide, com ausência 
de ar distal

acordo com sua etiologia, em primário ou secundário. 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que 
não
secundário. 

d)  Válvula de uretra posterior

36) Hipospádia e criptorquidia são anomalias congênitas 

Sobre estas patologias, assinale a alternativa correta.
a)  A hipospádia posterior é o tipo mais comum e pode ser 

resolução espontânea
c)  Na maior parte dos casos de distopias testiculares com 

testículos impalpáveis, estes testículos serão ausentes 
(anorquia ou monorquia), não sendo localizados durante 

d)  A associação de hipospádia grave com criptorquidia, 

deve ser realizado o mais precocemente possível, de 

malformações císticas derivadas de estruturas 
broncopulmonares. Sobre este tipo de malformação 
congênita, assinale a alternativa correta.
a)  Acomete mais meninas e a maior parte dos casos 

adolescência

d)  As suas principais repercussões são: compressão 

supressão do desenvolvimento alveolar do segmento 
comprometido

38) As duplicações do tubo digestivo são malformações 
congênitas do trato gastrointestinal que podem 
ocorrer desde a boca até o ânus. Assinale a alternativa 
que apresenta o seguimento do tubo digestivo mais 
comumente acometido pelas duplicações.

c)  Íleo
d)  Cólon ascendente 
e)  Reto

39) Sobre a atresia de esôfago, assinale a alternativa 
correta.

aerada

casos

abaixo e assinale a alternativa correta.

mundo.
III. A ocorrência da gastrosquise é esporádica.

V. O comprimento intestinal pode estar diminuído na 

41) Sobre a atresia das vias biliares, assinale a alternativa 
correta.
a)  O tipo I é o mais comum com atresia do ducto colédoco

c)  Deve ser investigada toda icterícia que persista após 4 
semanas de vida

pouco sensível
e)  A portoenterostomia à Kasai via laparoscópica tem os 

mesmos resultados da via laparotômica

42) Sobre a atresia duodenal, assinale a alternativa correta.

associada

d)  O tipo I é o mais comum e apresenta um curto cordão 

uso prolongado de nutrição parenteral

43) Sobre a enterocolite necrotisante, assinale a alternativa 
correta. 

c)  Ocorre principalmente nos primeiros 5 dias de vida
d)  A presença de pneumatose ao RX é mais comum nos 

e)  A presença de gás no sistema portal é indicativo de 
cirurgia
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44) Sobre anomalia anorretal no sexo masculino, sem 
exteriorização de mecônio ao nascimento, assinale a 
alternativa correta.
a)  Imediatemente após o nascimento deve ser realizado 

RX tipo invertograma

conduta
c)  Logo após o nascimento deve-se realizar colostomia em 

d)  Deve-se realizar trânsito intestinal com contraste iodado
e)  Deve-se aguardar 6 horas e realizar invertograma

45) Sobre a válvula de uretra posterior, assinale a alternativa 
correta.

em meninos

d)  Cirurgia de aumento vesical a longo prazo nunca está 
indicada

veromontanum ao colo vesical 

46) Sobre os tumores de células germinativas do ovário, 
assinale a alternativa correta.
a)  O teratoma é o tumor mais comum desse grupo

endócrinos
c)  É critério sugestivo de malignidade a idade menor que 5 

anos

maduro é alta

teratomas

47) Sobre o hemangioma na infância, assinale a alternativa 
correta.

meses de vida

c)  O tipo mais comum é o cavernoso

apenas algumas lesões menores que 1 cm

correta.

gravidade

secundário

49) Sobre o torcicolo congênito, assinale a alternativa 
correta.
a)  Ocorre principalmente à esquerda

de idade

meses de idade
e)  A etiologia mais provável é o tocotraumatismo

50) Sobre as hérnias do diafragma, assinale a alternativa 
correta.
a)  A hérnia de Morgagni é sintomática desde o nascimento

c)  A correção da hérnia de Bochdalek deve ser sempre 

d)  A ventilação mecânica dos pacientes com hérnia de 
Bochdalek deve permitir hipercapnia

e)  A hérnia de Morgagni deve ser sempre corrigida via 
laparotômica




