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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

de incidência. No caso do ouvido humano, seria a 
compressão (“força”) exercida pela onda sonora sobre 
o tímpano. Isto se refere à:
a) Intensidade

c) Comprimento de onda
d) Velocidade de propagação
e) Amplitude

27) Dois fenômenos importantes podem ocorrer durante a 
passagem do som pelos tecidos. Um seria a diminuição 
de intensidade do feixe sonoro ao passar pelos tecidos 
e que pode ocorrer devido à divergência. O outro 
ocorre com uma parte do som quando o som encontra 

ou atravessa um meio de determinada impedância para 
outro de impedância diferente. Isto se refere a:

28) No uso do transdutor é importante sabermos sobre o 
efeito piezoelétrico, que existem os de onda contínua e 
os de onda pulsátil; e que existem os mecânicos e os 
eletrônicos. Sobre as características de funcionamento 
deles, é incorreto
a) Os transdutores eletrônicos chegam a produzir 10 

uma imagem em tempo real

c) No transdutor de onda contínua é necessário um cristal 

d) Os transdutores mecânicos podem ser lineares, 
oscilantes ou rotativos

e) Os transdutores lineares são indicados para partes 
pequenas e avaliações vasculares

29) Na técnica do powerDoppler, a imagem é criada 

independentemente da velocidade ou da direção do 
exceto:

c) Imagens com maior velocidade

placa

didaticamente, seu trajeto é dividido em 4 segmentos. 
O segmento chamado de V3 tem a característica de:
a) Estar entre a saída do canal transverso até a penetração 

transverso
d) Ser o segmento intra-canal transverso
e) Ser o segmento intracraniano

medida do complexo médio-intimal tem se mostrado 
interessante devido à sua utilização como marcador 
de aterosclerose precoce. Segundo o Consenso 
de Manheim, na obtenção de imagens e aferição, 
recomenda-se, exceto:

c) Priorizar segmentos retos, não sinuosos, livres de 
placas

insonação anterior, anterolateral e posterior

32) A caracterização morfológica da placa carotídea, durante 

placas vulneráveis, com risco de se instabilizarem e 
embolizarem para o território cerebral. Pelo sistema 
internacional, uma placa tipo III é adequadamente 
descrita como:

33) Das alternativas abaixo, a que melhor completa a idéia 
de que o estudo North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial
comparando o diâmetro da estenose da luz aferida com 
o:
a) Diâmetro da carótida interna na área da estenose

c) Diâmetro da carótida interna normal
d) Diâmetro da artéria carótida comum

34) Dentre as outras condições que comprometem as 
carótidas, aparecem os alongamentos em forma de “S”, 
de “C” ou curvatura acentuada no trajeto da artéria. O 
alongamento da carótida interna, provocando curvas 
sobre seu próprio eixo, tendo a aparência da letra 
“C” ou “S”, ou sob apresentação circular (em loop) é 
chamado de:
a) Coiling

Metz tipo I
c) Kinking
d) Patch
e) Shear

35) Na avaliação das artérias vertebrais com doença 
aterosclerótica da artéria subclávia, pode-se esperar 
encontrar, na análise espectral de uma inversão parcial, 
exceto:
a) Uma desaceleração sistólica tardia

36) A dissecção espontânea da artéria vertebral é uma 
condição infrequente, com incidência anual de 1 a 1,5 
por 100.000 indivíduos. Já a dissecção associada ao 

vítimas de trauma fechado. O segmento mais acometido 
por dissecção é:
a) V1

c) V3
d) V4
e) V5
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operatório de correção endovascular de um aneurisma 

saco aneurismático. Na busca de um possível 

artéria mesentérica inferior. Este tipo de vazamento é 

a) 1

c) 3
d) 4
e) 5

38) Em um paciente com dor abdominal de suspeita 

compressão extrínseca do tronco celíaco. Sobre esta 
entidade em particular, não

artérias hepática, esplênica e gástrica esquerda em 

d) A artéria mesentérica superior pode dar origem às 

a avaliação das artérias renais pode determinar a 
existência ou não, a localização e a gravidade da 
estenose, bem como outras doenças que envolvem 
estas artérias. É indicação para investigação da 
estenose da artéria renal, conforme recomendações 
das diretrizes do American College of Cardiology/
American Heart Association, de 2011, exceto:
a) Hipertensão arterial grave após os 55 anos de idade

do receptor da angiotensina

em paciente com azotemia
d) Início de hipertensão arterial antes dos 50 anos

1,5cm entre os dois rins

40) Um paciente com indicação de avaliação 

consultório. Após realizar o exame, em sua consulta, 
você explica que, nos critérios diagnósticos para 
avaliação da artéria renal, temos:

por segundo é considerada normal

e) Um tempo de aceleração menor que 100 milissegundos 
sugere ausência de estenose hemodinamicamente 

41) Quando se cogita intervenção em uma artéria renal, 
deve-se observar o índice de resistência. Ele é um 

melhora da hipertensão arterial e da função renal após 
revascularização renal quando superior a:
a) 0,5

c) 0,6

predominantemente as artérias renais e as carótidas, 
embora possa envolver qualquer artéria do corpo. 

exceto:

c) Ao ultrassom, notam-se anormalidades parietais

dos membros superiores, é importante lembrar que o 
limite distal da artéria subclávia é:

c) O limite lateral da clavícula

e) O cruzamento do nervo mediano

44) No diagnóstico da trombose venosa profunda em 
membros inferiores, os critérios diretos que podem ser 
utilizados quando se usa o mapeamento dúplex, são, 
exceto:
a) Ausência ou diminuição da compressão venosa

c) Aumento do diâmetro venoso

45) No mapeamento dúplex venoso de membros inferiores, 
na avaliação da junção safeno-femoral, é importante 
lembrar as principais tributárias da crossa, que são, 
exceto:

46) Na avaliação da junção safenopoplítea, devemos 
lembrar sempre das variações de sua drenagem, que 
nem sempre é para a veia poplítea. Neste contexto, é 
importante lembrar da chamada veia de Giacomini, que 
é a:

47) Apesar de, historicamente, a junção safenofemoral ser 

na avalição do ultrassom vascular, há predominância 
da fonte ser:
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48) Um atleta de 23 anos vem em seu consultório com 
suspeita de síndrome de aprisionamento de artéria 

arterial, das manobras principais que devem ser feitas 
para seu diagnóstico, deve-se incluir, das abaixo:

inferior esquerdo, realizou-se aferição do índice de 
pulsatilidade. Este apresenta duas características 
importantes: comparando o segmento proximal 
com o distal em artéria saudáveis e, durante seu 
cálculo, encontra-se no denominador da fórmula, 
respectivamente:

sendo a velocidade média

sendo a velocidade média
e) Não variar entre segmentos, com denominador sendo a 

velocidade média

50) Um paciente de 30 anos veio realizar ultrassom arterial 
de membro superior esquerdo por massa pulsátil em 
região hipotenar. Visto se tratar de um pseudoaneurisma 
de ulnar, sua principal etiologia seria:
a) Micótica

d) Congênita
e) Dissecção




