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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:

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 



4 IBFC_08

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa incorreta quanto à aspiração de 
corpo estranho em crianças.
a) As crianças são mais suscetíveis à aspiração de corpos 

triturar adequadamente os alimentos, a imaturidade da 

c) A tríade clássica (respiração ruidosa, tosse e diminuição 

de aspiração quando ela não ocorre 

patologias. A história clínica cuidadosa e um alto índice 

e) O principal local de impactação do corpo estranho é 

à estenose laringotraqueal e assinale a alternativa 
correta.
I. A principal etiologia tanto em adultos quanto em 

um procedimento anestésico comum.
II. A etiologia idiopática é rara, mais comum em mulheres 

por isso, a reavaliação endoscópica do paciente deve 

variam de grau I a IV de acordo com o percentual de 

V. As opções de tratamento endoscópico das estenoses 
incluem as modalidades: dilatação mecânica, 

, crioterapia, terapia 

a) I e II apenas

c)  I, III e V apenas
d)  I, II, III e IV apenas
e)  I, II, III, IV, V

28) Assinale a alternativa correta quanto ao tratamento 
endoscópico da estenose traqueal.

para conduzir a corrente elétrica, promove a coagulação 

para estenoses maduras e estáveis ou naquelas com 
comprometimento da porção cartilaginosa 

e o argônio, diminuindo o risco de sangramento e 

d) A crioterapia não necessita de um contato direto da 
sonda com o tecido e promove a necrose localizada, 
sem alterar a arquitetura traqueal 

tratamento endoscópico das obstruções da traqueia 
com uso de órteses e assinale a alternativa correta.
I. A vantagem no uso da órtese de silicone rígido é 

II. As principais complicações da órtese de silicone rígido 

reservado a lesões malignas localizadas principalmente 
na região traqueal.

principais complicações são o mau posicionamento, o 
crescimento de tecido de granulação entre as malhas, 

V. O uso de órteses de silicone rígido é terapêutico 

é paliativo.

a)  I e II apenas

c)  I, III e V apenas
d)  I, II, III e IV apenas
e)  I, II, III, IV, V
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às alterações do descritor T decorrentes do novo 
estadiamento do câncer de pulmão de não pequenas 
células e assinale a alternativa correta.

descritor T. 

e portanto mantido como divisor entre o estadiamento 

(maiores que 3cm e menores ou iguais a 5 centímetros) 

a) II e III apenas

c)  II, III e IV apenas
d)  I, II e III apenas
e)  I, II, III e IV apenas

às alterações do descritor N decorrentes do novo 
estadiamento do câncer de pulmão de não pequenas 
células e assinale a alternativa correta.

zona superior (cadeias 1 a 4), zona aortopulmonar 

zona.
IV. Pacientes com acometimento de somente uma 

respectivamente; p < 0,009). Por essa razão houve a 

zona).

a) II e III apenas

c)  II, III e IV apenas
d)  I, II e III apenas
e)  I, II, III e IV apenas

às alterações do descritor M decorrentes do novo 
estadiamento do câncer de pulmão de não pequenas 
células e assinale a alternativa correta.
I.  A clássica divisão da doença metastática em M0 e M1 

II.  No grupo M1a estão pacientes com derrame pleural por 

III.  No grupo M1a estão pacientes com nódulos pulmonares 
ipsilaterais ao tumor primário.

contralaterais ao tumor primário.

a)  II e III apenas

c)  II, III e IV apenas
d)  I, II e III apenas
e)  I, II, III e IV apenas

33) Assinale a alternativa correta quanto às condutas para 
estadiamento pré-operatório do câncer de pulmão não 
pequenas células.

com a cirurgia sem investigação invasiva do mediastino

centímetros deve ser considerada a avaliação invasiva 

proceder com o tratamento multimodal

mas a investigação através de punção guiada por 

proceder com a cirurgia

condutas para estadiamento pré-operatório do câncer 
de pulmão de não pequenas células e assinale a 
alternativa correta.

para investigação da presença de metástases em 
órgãos alvo.

lesões metastáticas na suprarrenal é muito sensível, 

sensível para pesquisa de metástase óssea, mas está 

na avaliação de metástases pulmonares de 
adenocarcinoma.

a) II e III apenas

c) II, III e IV apenas
d) I, II e III apenas
e) I, II, III e IV apenas
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35) Assinale a alternativa incorreta quanto aos tumores da 
parede torácica.
a) A maioria dos tumores primários malignos da parede 

torácica é de linhagem sarcomatosa e não apresentam 

tratados com quimioterapia de indução como primeira 

e radioterapia complementar
c) Sarcomas de partes moles de alto grau histológico 

devem ser tratados com quimioterapia de indução e 

e tumores desmóides são quimio e radioresistentes e 
devem ser tratados com cirurgia como primeira opção

tumores da parede torácica e assinale a alternativa 
correta.
I. Em tumores de alto grau histológico se localizados em 

ossos, devem ser tratados com ressecção de todo o 

II. Em tumores localizados em arcos costais não há 
necessidade de remover costelas acima do limite 

IV. Em osteossarcoma do esterno recomenda-se 

disseminação pelo canal medular.

centímetros em clavículas, pulmão, timo, pericárdio e 

a) II e III apenas

c) I, III e IV apenas
d) I, II e III apenas
e) I, II, III e IV apenas

37) Assinale a alternativa correta quanto à reconstrução da 
parede torácica após ressecção.

da parede e, consequentemente, preterem o uso de 
próteses

porque os espaços intercostais se alargam no sentido 
anteroposterior e a amplitude do movimento dos arcos 
costais é maior, provocando maior sucção das partes 

retalhos deltocervicais
d) Nas ressecções de 3 ou 4 arcos costais, recomenda-se 

sintéticas, sendo outras opções o uso de retalhos 
musculares ou a transposição do omento maior

avaliação do derrame pleural e assinale a alternativa 
correta.

sempre com o paciente em posição ortostática, pois 

do pulmão.

portanto, deve-se sempre ter em mente que a atelectasia 

e que além disso o derrame pode ser simplesmente 
secundário à atelectasia

pleura mediastinal, espessamento pleural parietal maior 

avaliação da pleura, podendo ser indicada para 

punções em pequenos derrames e derrames septados. 

a) II e III apenas

c) II, III e V apenas
d) I, II e III apenas
e) I, II, III e IV apenas

39) Assinale a alternativa correta quanto à avaliação do 
derrame pleural.

reumatoide, Síndrome de Guillain-Barré e Tularemia, o 
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40) Assinale a alternativa correta quanto ao manejo do 
derrame pleural neoplásico.
a) As contraindicações relativas da pleurodese com talco 

restringem-se a alguns relatos de complicações: após 

ausência de melhora após a toracocentese, ausência 

e agentes cáusticos (nitrato de prata). Iodopovidona 

contraindicados
d) O nitrato de prata causa na pleura uma reação 

derrames pleurais neoplásico desde que a complacência 

41) Assinale a alternativa incorreta quanto ao manejo do 
derrame pleural neoplásico.
a) A toracocentese seriada pode ser realizada em 

pacientes com derrame recidivante e apresenta como 

a alternativa do cateter tunelizado pleural de longa 

c) O cateter tunelizado pleural de longa permanência tem 
a longo prazo, custos menores que a toracocentese 
seriada e a pleurodese

d) O shunt pleuroperitoneal é uma das opções de 
tratamento paliativo, principalmente em pacientes 
com encarceramento pulmonar ou aqueles em que a 

presença de ascite

manejo do empiema pleural e assinale a alternativa 
correta.
I. A toracocentese seriada pode ser utilizada como método 

permitindo a limpeza dos poros de drenagem pleural, 

IV. A pleurostomia só é realizada quando o pulmão 
encarcerado não ocupa a cavidade pleural, mesmo 
após a descorticação.

V. A videotoracoscopia para descorticação só deve ser 

em crianças.

a) II e III apenas

c) II, III e IV apenas
d) I, II e III apenas
e) I, II, III e IV apenas

pneumotórax e assinale a alternativa correta.

lise de aderências pleurais, instilação de agente 

Nas 3 situações são pacientes que estão em regime de 

e realizar procedimento de pleurodese com agentes 
esclerosantes para prevenção de recorrências.

V. A videotoracoscopia nunca deve ser realizada em casos 

a) II e III apenas

c) II, III e IV apenas
d) I, II e III apenas
e) I, II, III e IV apenas
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44) Assinale a alternativa correta quanto aos tumores de 
mediastino.

estudamos separadamente os tumores de adultos e 

o médio

permitem que tumores que não estão em contato com 
a parede torácica, do mediastino médio ou posterior, 

décadas de vida e nas crianças, não há padrão etário 

no diagnóstico, mas somente de alguns tumores, e 
no estadiamento principalmente para avaliação de 
possíveis metástases e no controle após o tratamento

histológica para tratamento quimioterápico, assim, 

contraindicada nessas situações

45) Assinale a alternativa incorreta quanto aos tumores de 
mediastino.
a) A análise de marcadores tumorais séricos e urinários 

degradação (ácido vanilmandélico e homovanílico) 
têm importância no diagnostico e seguimento do 

humana e a desidrogenase láctica tem importância 
no diagnóstico e seguimento dos tumores de células 
germinativas não seminomatosos

encontra-se aumentada nos timomas, teratomas, 

e) A calcitonina esta diminuída nos tumores de paratireoide

tumores de mediastino e assinale a alternativa correta.
I. Os tumores mesenquimais são um grande grupo 

quanto maligno, derivados do mesenquima e podem 
ocupar qualquer compartimento do mediastino, mas 

II. Os seminomas são malignos e ocorrem geralmente em 

sem comprometimento gonadal.
III. Os tumores não seminomatosos (tumor de saco 

tumor do seio endodérmico, teratocarcinoma) são 

os mesmos sintomas que os seminomas. Apresentam 
marcadores tumorais aumentados.

malignidade encontrados geralmente em lactentes 

invasivos, com positividade de marcadores tumorais.

essencial. 

a) II e III apenas

c)  II, III e IV apenas
d)  I, II e III apenas
e)  I, II, III e IV apenas

cuidados pré e pos operatórios em cirurgias do tórax e 
assinale a alternativa correta.

pulmonares nos quais o volume de secreção é grande, 

quantidade possível de secreção.
III.  A espirometria sempre deve ser realizada em pacientes 

pois procedimentos realizados na cavidade torácica 

desenvolver alterações ventilatórias restritivas que 
podem estar mantidas por até 3 semanas no pós-

horas após a cirurgia.
IV.  A cirurgia torácica na maioria das vezes é potencialmente 

respiratório e geralmente é locado um dreno torácico, 

indução anestésica e doses suplementares introduzidas 

retirada do dreno.

a)  II e III apenas

c)  II, III e IV apenas
d)  I, II e III apenas
e)  I, II, III e IV apenas
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48) Assinale a alternativa incorreta quanto aos cuidados 
pré e pos operatórios em cirurgias do tórax.

de grande porte, podendo ocorrer até em todo o pulmão. 
O período de maior risco para o seu desenvolvimento é 

associada a retenção de secreções, principalmente 

diminuição da ventilação regional predispõe a retenção 

secreções durante a realização de técnicas de higiene 

quanto ao procedimento da tosse devendo eleger a 

local das incisões
c) Os incentivadores respiratórios são sistemas que 

atelectasiadas

de opióides e anestésicos locais por via epidural. 
Essa associação diminui o índice de complicações 
pulmonares se comparada com a administração 

sítio primário e sepse

técnicas de cirurgia torácica minimamente invasiva e 
assinale a alternativa correta.

II.  Para a realização da timectomia por videotoracoscopia, 

horizontal, realizando as incisões (portais) circundando 

III. Nos casos de tumores mediastinais poteriores em 

realizada antes da videotoracoscopia.

sétimo ou oitavo espaço intercostal anteriormente à 

pulmonar, ligadura dos ramos da artéria pulmonar para 

pleura mediastinal posterior, dissecção e ligadura da 
veia pulmonar. 

a)  II e III apenas

c)  II, III e IV apenas
d)  I, II e III apenas
e)  I, II, III e IV apenas

50) Assinale a alternativa correta quanto ao manejo de 
metástases pulmonares.
a) As metástases de sarcomas são as mais comuns 

encontradas no parênquima pulmonar, seguidas pelas 
colorretais

certeza de controle do sítio primário do tumor, ausência 

pulmonar adequada e ausência de tratamentos 
sistêmicos 

c) A recorrência precoce de metástases pulmonares após 

d) Metástases pulmonares de tumores de mama nunca 

quimioterapia 
e) Metástases pulmonares de tumores germinativos devem 

ser ressecadas anteriormente à quimioterapia para que 




