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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) Sobre as cefalosporinas de terceira e quarta geração, 
assinale a alternativa incorreta:

tratamento de meningites Streptococcus pneumoniae

de meningites por Pseudomonas aeruginosa

27) Você atende uma paciente de 73 anos, feminina, que 
durante uma campanha de prevenção e detecção 
de doença renal crônica (DRC), realizou exame de 
urina tipo I e creatinina sérica, sendo o primeiro sem 
anormalidades e a creatinina sérica de 1,2 mg/dl.

 A melhor conduta seria:

renal e orientar encaminhamento ao especialista

28) Assinale a alternativa que completa corretamente 
a lacuna, considerando as diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e o Protocolo 
terapêutico publicado pelo Ministério da Saúde: 

 O uso do ativador do plasminogênio tecidual (rt-
PA), quando administrado ao paciente nas primeiras 
_______, por via intravenosa, demonstrou diminuição 
na incapacidade funcional no grupo que utilizou a droga 
em relação ao placebo, sendo, no momento, um dos 

o tratamento na fase aguda do AVC (acidente vascular 
cerebral) isquêmico. 
a) 3 horas

d) 4 horas e meia

29) De acordo com as diretrizes do Colégio Americano de 
Reumatologia, para o tratamento da gota aguda, analise 

esteroide é opção válida para o tratamento de quadros 
agudos severos,  poliarticulares, envolvendo grandes 
articulações.

droga não será a primeira opção para terapia oral, 
diante de um novo quadro.

III. A  colchicina oral é uma escolha  apropriada para  tratar 

a) I, II e III são corretas

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

30) Considerando as Diretrizes Brasileiras para o 
tratamento da artrite reumatoide (AR), assinale a 
alternativa incorreta:
a) A instituição de tratamento para pacientes com AR deve 

ser precoce (nos primeiros meses após o início dos 
sintomas), o que aumenta o índice de resposta clínica 
e reduz a progressão radiológica de dano articular nos 
primeiros anos de tratamento

do curso da doença (DMCD), além de cursar com alto 

tratamento da AR ativa e recente. O MTX é atualmente 

AR. Sua capacidade de reduzir sinais e sintomas 

d) O uso de corticosteroide em pacientes com AR 

de AR ativa, havendo, no entanto, menor risco de 

drogas, em relação ao MTX

31) De acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de 
Diabetes, considera-se glicemia de jejum normal, em 
adultos, o valor:

32) Tendo em vista as metas laboratoriais para o tratamento 
do diabetes tipo 2, expressas nas diretrizes de 2015-
2016 da Sociedade Brasileira de Diabetes, considera-se 
tolerável em adultos a glicemia de jejum de até:

33) Principais recomendações para o tratamento e a 
prevenção de infecções em pacientes com diabetes 
mellitus (DM), expressas nas diretrizes de 2015-2016 da 
Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a alternativa 
incorreta:

pacientes com DM

c) Pacientes com DM devem ser vacinados para hepatite 
B

e) Todos os pacientes com DM devem ser vacinados 
contra o pneumococo
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34) Um paciente masculino de 75 anos, hipertenso há 
mais de 30 anos, apresenta-se com pressão arterial 
controlada com uso de hidroclorotiazida 12,5 mg/dia 
em associação com enalapril 10 mg/dia. Durante seus 
exames de acompanhamento observa-se  albuminúria 
de 39 µg/g de proteína e depuração da creatinina 
estimada pela fórmula MDRD de 58 ml/min. Tomando 

da doença renal crônica, o estadiamento desse paciente 
seria:

35) Um paciente masculino de 24 anos de idade, 61 kg,  
deu entrada na Unidade de Emergência, vítima de 
múltiplas picadas por abelhas africanizadas. Seus 

de tórax normal, com volume urinário normal. Após 
36 horas de internação, apresentou volume urinário 
de 310 ml/12 horas e creatinina sérica de 1,2 mg/dl, 

renal aguda) estádio 1

renal aguda) estádio 3

36) Uma criança do sexo masculino, com 11 anos de idade, 
apresenta quadro típico de síndrome nefrótico (edema 
generalizado, proteinúria maciça, hipoalbuminemia 
e hipercolesterolemia). Considerando as diretrizes 
atuais do KDIGO (Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes) de 2012, o tratamento inicial dessa criança 
deve ser feito com:

enalapril)

c) Atorvastatina
d) Diurético de alça apenas
e) Prednisona ou prednisolona

37) A droga de escolha para manutenção do ritmo sinusal 

cardíaca congestiva é a (o):
a) Sotalol

c) Amiodarona

e) Verapamil 

38) Considerando a etiologia e fatores de risco para litíase 

metabólica, apresentam maior risco para cálculos 
urinários de:

d) Cistina
e) Estruvita

39) Paciente feminina de 18 anos apresentou quadro de 
exacerbação da asma de moderada intensidade, com 
resposta pequena às medidas iniciais na Unidade de 

para alívio dos sintomas. Recebeu, em seguida, 
metilprednisolona por via venosa, manteve-se em 

minutos, tendo sido associado ipatrópio. Quatro horas 
após houve importante melhora clínica, sem mais 

e complementares descartaram quadro infeccioso 
associado. Em relação às orientações a serem dadas 
para a alta, assinale a que não seria indicada:

pneumonia adquirida na comunidade, analise as 
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A progressão radiológica após o início do tratamento 

não deve ser um indicativo de mudança no regime 

quadro clínico.
II. A resolução radiológica ocorre de maneira relativamente 

lenta, depois da recuperação clínica. A resolução 
completa das alterações radiológicas ocorre em duas 
semanas após a apresentação inicial em apenas 

em cerca de metade dos casos e em pelo menos dois 
meses em cerca de dois terços dos casos. 

negativos.
a) Apenas III é correta

c) Apenas I e II são corretas
d) I, II e III são incorretas
e) Apenas II e III são corretas

41) Paciente masculino de 35 anos de idade, sem problemas 
de saúde conhecidos, apresenta quadro clínico e 
radiológico compatível com pneumonia em lobo inferior 
do pulmão esquerdo. O paciente tem boa condição 
socioeconômica e vive com os pais. Ao exame físico 
encontra-se em regular estado geral, com temperatura 
= 37,9º C, pressão arterial= 114 X 68 mmHg, frequência 
cardíaca = 102 bpm, frequência respiratória = 24 mrpm, 
sem outros dados relevantes. Os exames de laboratório 

de 0,9 mg/dl, glicemia = 92 mg/dl, sem outros dados. O 
paciente fez uso há cerca de 2 meses de amoxacilina/
clavulanato oral para tratamento de uma sinusite (sic). 
A melhor conduta seria:

42) Analise os antiparasitários abaixo e assinale a 
alternativa que contém aqueles que são contraindicados 
na gestação.

III. Pamoato de pirantel
a) Apenas III

c) Apenas I e II
d) Apenas I e III
e) Apenas I
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43) Sobre as condutas iniciais em paciente com infarto 
agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento 
do segmento ST, assinale a incorreta:

do ventrículo direito

todos os pacientes nas primeiras três horas a partir do 
início dos sintomas

rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de 

casos de contraindicação (alergia ou intolerância ao 

péptica ativa)

admissão do paciente

crônica (IC), analise as recomendações abaixo e 
assinale a incorreta, considerando a diretriz da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia:

ritmo sinusal, sintomáticos, terapêutica otimizada com 

angiotensina, para melhora dos sintomas

terapêutica otimizada

esquerdo

e) Bisoprolol, Carvedilol ou Succinato de Metoprolol para o 

45) Sobre o diagnóstico de hipotireoidismo, analise as 

diagnóstico de hipotireoidismo primário é o hormônio 
tireoide estimulante (TSH).

II. A concentração do T4 livre é a medida mais adequada 
para avaliar o status tireoidiano nos dois a três primeiros 
meses do tratamento do hipotireoidismo.

pacientes que apresentam níveis circulantes normais 
de T4 na presença de TSH elevado.

a) Apenas III é correta

c) Apenas I e II são corretas
d) I, II e III são incorretas
e) Apenas II e III são corretas

46) Analise os marcadores sorológicos da hepatite abaixo 
e assinale a alternativa correta, quanto à condição de 
caso.

HBsAg Anti-HBc Anti-HBc IgM HBeAg Anti-HBe Anti-HBs

- + - - + +

a) Susceptível

c) Hepatite crônica
d) Imunizado por vacinação
e) Hepatite curada

47) Sobre a prevenção secundária da úlcera péptica, analise 

I. A prevenção secundária da doença ulcerosa por H. 

II. A prevenção secundária de doença ulcerosa 

dos mesmos. Em pacientes que precisam continuar a 

de prótons, é medida válida.

em pacientes que usam aspirina  não depende da 
positividade ou não do H. pylori.

IV. A prevenção secundária de doença ulcerosa idiopática 
consiste principalmente em terapia de manutenção 

a) Apenas II e III são corretas

c) Apenas I, II e IV são corretas
d) Apenas I e III são corretas
e) Apenas I é correta

48) De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2014, 
a prevalência feral de hipertensão arterial aferida no 
Brasil foi:

homens e mulheres

homens e mulheres

49) Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 
Arterial de 2016, analise as condições abaixo e 
assinale aquela em que a meta de pressão arterial (PA) 
recomendada para controle está incorreta:

d) Hipertenso estádio 3 com risco cardiovascular moderado 

50) Paciente masculino de 59 anos tem diagnóstico 

mês e lhe é encaminhado da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) em uso de metformina e de hidroclorotiazida 12,5 
mg/dia. Sua última glicemia de jejum realizada uma 
semana antes da sua avaliação mostrava valor de 99 
mg/dl e a pressão arterial avaliada a cada três dias na 
UBS se manteve entre 135-139/85-89 mmHg. A melhor 
conduta seria:

c) Manter a conduta atual 




